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  )١( في اإلسالمالزكاةمكانة 

 والصالة والـسالم علـى    ، والعاقبة للمتقني  ، العاملني باحلمد هللا ر  
عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد            

 أما  ،سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين     اهللا وعلى آله وأصحابه ومن سلك       
   :بعد

 ،)مكانة الزكاة يف اإلسـالم    ( :فموضوع احملاضرة كما قال املقدم    
 وأا مـن أركـان   ،كل مسلم له أدىن بصرية يعلم أن الزكاة أمرها عظيم 

 وقد مجـع اهللا  ، بل هي الركن الثالث من أركان اإلسالم   ،اإلسالم اخلمسة 
 وهكذا مجع بينـهما  ،اضع كثرية من كتابه العظيم  بينها وبني الصالة يف مو    

 ومن ذلك قول    ،الرسول املصطفى عليه الصالة والسالم يف أحاديث كثرية       
وأَِقيمواْ الـصالَةَ وآتـواْ الزكَـاةَ واركَعـواْ مـع           ﴿ :اهللا جل وعال  

اِكِعنيكَ   ﴿ : وقوله سبحانه  ،)٢(﴾الروا الزآتلَاةَ ووا الصأَِقيمـوا   وأَِطيعاةَ و
  الرسولَ 

                                                
  .مساحته يف اجلامع الكبري بالرياضألقاها " مكانة الزكاة يف اإلسالم " حماضرة بعنوان ) ١(
  .٤٣سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ     ﴿ : وقوله عز وجل   ،)١(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ 
 وقولـه   ،)٢(﴾ الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن ونفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ       

وا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَـاء ويِقيمـوا         وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبد   ﴿ :تعاىل
    . يف آيات أخرى،)٣(﴾الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

ولقول النيب الكرمي عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح الذي          
أيـضاً مـن    ورواه غريمها ،رواه الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيحني     

حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما عن النيب صـلى اهللا               
شـهادة أن ال إلـه إال اهللا   : بين اإلسالم على مخس (( :عليه وسلم أنه قال   

وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحـج   
على أن يعبـد اهللا     : بين اإلسالم على مخس   (( :ويف لفظ آخر    .)٤())البيت

  ، احلـديث  )٥(...)) وحده ويكفر مبا دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكـاة        
  وهذا 

                                                
 .٥٦سورة النور، اآلية ) ٣(
   .١١ية سورة التوبة، اآل) ٢(
  . ٥سورة البينة، اآلية ) ٣(
باب بيان أركان  ) اإلميان(، ومسلم يف    ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم       ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٤(

باب ما جاء بين اإلسالم علـى مخـس بـرقم        ) اإلميان(، والترمذي يف    ١٦اإلسالم ودعائمه العظام برقم     
  . واللفظ له) ٢٦٠٩(
  ).١٦(باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام برقم ) اإلميان (رواه مسلم يف) ٥(
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يبني لنا عظم شأن الزكاة وأا يف كتاب اهللا ومن سنة رسوله عليه الصالة              
 ، والصالة ال خيفى عظم شأا فهي عمود اإلسـالم    ،والسالم قرينة الصالة  

 : وقد قـال اهللا فيهـا جـل وعـال    ،وهي أعظم األركان بعد الشهادتني 
   .)١())حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني((

العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة      (( :وقال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم      
   .)٢())فمن تركها فقد كفر

بني الرجـل وبـني     (( :وقال فيها النيب عليه الصالة والسالم أيضاً      
 فالصالة عمود اإلسالم وأهـم أركانـه        )٣())ر ترك الصالة  الشرك والكف 

 فالصالة حق هللا تتعلـق    ، والزكاة أختها وقرينتها   ،وأعظمها بعد الشهادتني  
 يناجيـه ويـذكره     ،بالبدن فهي عبادة بدنية يقوم فيها العبد بني يدي ربه         

 ، فأمرها عظيم وتأثريها يف القلوب عظـيم       ،ويدعوه ويقرأ كتابه سبحانه   
 وصـارت   ، من أقامها وأدى حقها ته عن الفحشاء واملنكـر         وهي اليت 

 وهي اليت قـال فيهـا       ،سبب سعادته وسالمته وجناته وصالح قلبه وعمله      
  النيب عليه الصالة والسالم ملا ذكرها بني أصحابه يف 

                                                
  ). ٢٣٨(سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ).٢٦٢١(باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه الترمذي يف ) ٢(
  .٨٢باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(
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من حافظ عليها كانت لـه      (( :بعض أيامه قال فيها عليه الصالة والسالم      
القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن لـه نـور وال            نوراً وبرهاناً وجناة يوم     

برهان وال جناة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقـارون وأيب بـن        
   . خرجه اإلمام أمحد وغريه بإسناد حسن)١())خلف

 إمنا حيشر مضيع الصالة مـع       :قال بعض أهل العلم يف هذا احلديث      
 ألنـه شـاهم يف      ؛شر معهم  إمنا حي  ،هؤالء الكفرة الكبار الدعاة إىل النار     

 فالذي ضيعها من أجل الرياسة وامللك والسلطان قد شابه          ،أعماهلم اخلبيثة 
 فإنه شغله كربه وملكه وعلوه يف األرض حىت كـذَّب موسـى             ؛فرعون

 وإمنا  ، فيحشر معه من شاه يوم القيامة إىل النار        ،وطغى وبغي فأهلكه اهللا   
رعون إذا شغله عنها الوظيفـة أو       حيشر من ضيع الصالة مع هامان وزير ف       

 لكونه  ؛الوزارة وأعمال الوزارة فإنه حيشر مع هامان وزير فرعون إىل النار          
 وإمنا حيشر   ،شاه يف اشتغاله بالوزارة وحق الرياسة على طاعة اهللا ورسوله         

 ، ألنه شـاه يف ذلـك      ؛من ضيعها من أجل املال والشهوات مع قارون       
ت وتكرب عن احلق وطغى وعـصى نـيب اهللا          فقارون شغل باملال والشهوا   

موسى فخسف اهللا به وبداره األرض وصار إىل النار فمن شاه باشـتغاله       
  بالشهوات واملآكل واملشارب واملراكب 

                                                
  . ٦٥٤٠مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(د يف رواه اإلمام أمح) ١(
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 ومن شغل عن الـصالة بـالبيع        ،وحنو ذلك حشر معه إىل النار نعوذ باهللا       
شابه أيب بن   والشراء واملعامالت واألخذ والعطاء والدفاتر وغري ذلك فقد         

   .خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه إىل النار نعوذ باهللا

 فالزكاة أيـضاً    ،وإذا كانت الصالة هذا شأا وهذا عظمها وخطرها       
 فمن شغل عنها بالبخل وحـب املـال         ،شأا عظيم وهي أختها وقرينتها    

   .حشر مع أعداء اهللا الذين آثروا املال على طاعة اهللا ورسوله

ك عن النيب صلى اله عليه وسلم أنه قال ملا بعث معاذاً            ومما جاء يف ذل   
ادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فـإن  (( :إىل اليمن 

أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صـلوات يف اليـوم             
والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من            

 وهذا يدل على أا فرضـت للمواسـاة         )١())م وترد على فقرائهم   أغنيائه
 فهي حق مايل ينبغي للمؤمن أن يعىن به وحيرص عليـه حـىت        ،واإلحسان

 ومن هذا حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن الـنيب            ،يؤديه إىل مستحقيه  
   :عليه الصالة والسالم قال

                                                
، والبخـاري يف  ٢٠٧٢بداية مسند عبد اهللا بن عباس بـرقم     ) مسند بين هاشم  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
الدعاء اب  ب) اإلميان(، ومسلم يف    ١٤٩٦يف باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء برقم           ) الزكاة(

  .١٩إىل الشهادتني برقم 
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اهللا، وأن حممداً رسـول  أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال   ((
اهللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمـاءهم            

   .)١())وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

فدل هذا احلديث وما جاء يف معناه على أن الذي يبخـل بالزكـاة              
ـ   ،وميتنع منها ويقاتل دوا وال يؤديها فإنه يباح قتاله         ل الـصديق   كما قات

 ألنه ال يكون معصوم الدم إال بإقام الصالة وإيتـاء           ؛رضي اهللا عنه مانعيها   
 وهلذا ملا امتنع بعض العرب بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسـلم              ،الزكاة

 فإن بعض العرب ملا تويف الـنيب        ،من الزكاة قاتلهم الصحابة حىت يؤدوها     
 لو  : فبعضهم قال  ، ردم عليه الصالة والسالم ارتدوا عن اإلسالم وتنوعت      

 . وجهل أن األنبياء ماتوا قبله عليه الـصالة والـسالم          ،كان نبياً ما مات   
 فقـام  ، وبعضهم ارتد بأنواع أخرى . هذه الزكاة لن نؤديها    :وبعضهم قال 

 وحث الـصحابة علـى      ،أبو بكر يف الناس خطيباً رضي اهللا عنه وأرضاه        
 فراوده عمـر يف ذلـك       ،هقتاهلم حىت يدخلوا يف اإلسالم كما خرجوا من       

) ؟كيف تقاتل من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسـول اهللا    ( :وقال له 
  إنا قد أمرنا أن نقاتل الناس حىت : (فقال أبو بكر

                                                
مـر  باب األ ) اإلميان(، ومسلم يف    ٢٥باب فإن تابوا وأقاموا الصالة برقم       ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ١(

  .٢٢ يقولوا ال إله إال اهللا برقم بقتال الناس حىت
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يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا منا               
  . )دماءهم وأمواهلم إال حبقها
أليست الزكاة من حق ال إلـه إال اهللا،         : (هللا عنه قال الصديق رضي ا   

ويف لفظ  ) واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، واهللا لو منعوين عقاالً          
عناقاً كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتـهم علـى              (

فما هو إال أن عرفت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكـر             : (قال عمر ). منعها
  . )١()ل فعرفت أنه احلقللقتا

فأمجع الصحابة على هذا وقاتلوا املرتدين وجاهدوهم جهاداً عظيمـاً          
 إال من سبقت لـه الـشقاوة       ،حىت أدخلوهم يف اإلسالم كما خرجوا منه      

 ،فقتل على ردته نعوذ باهللا من ذلك كمسيلمة الكـذاب ومجاعـة معـه           
فقاتلـهم   استمروا يف كفـرهم      ، ومجاعات غريهم  ،ومجاعة من بين أسد   
   . وهدى اهللا من هدى منهم من بقاياهم،الصحابة حىت قتلوهم

فاحلاصل واخلالصة أن الزكاة مكانتها عظيمة يف اإلسالم وأا الركن          
 وأن الواجب على املسلمني أداؤهـا إىل        ،األعظم بعد الصالة والشهادتني   

 فـإن مل يطلبـها      ، وإذا طلبها ويل األمر وجب أن تؤدى إليه        ،مستحقيها
ــا  و ــستحقني هل ــراء وامل ــني الفق ــؤمن ب ــا امل ــين ،زعه    واهللا ب
  

                                                
) اإلميان(لم يف ، ومس٦٩٢٤باب قتل من أىب قبول الفرائض برقم    ) استتابة املرتدين (رواه البخاري يف    ) ١(

  .٢٠إال اهللا برقم باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله 
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ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراء والْمساِكِني والْعـاِمِلني      ﴿ :أهلها يف قوله سبحانه   
علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللّـِه وابـِن            

   . هؤالء أهلها)١(﴾ فَِريضةً من اللِّه واللّه عِليم حِكيمالسِبيِل 

 والفقري أشد   ؛ هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم      :الفقراء واملساكني 
 ، وإذا أطلق أحدمها دخل فيه اآلخـر       ، واملسكني أحسن حاالً منه    ،حاجة

 وإذا قيل املساكني دخـل فـيهم        ، الفقراء دخل فيهم املساكني    :فإذا قيل 
 يعين عندهم بعض الشيء ولكنه      ، وهم من مل يكن عندهم كفاية      ،الفقراء

 ،يسري ال يكفيهم وال يقوم حباهلم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سـنتهم            
كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم يف حاجام الضرورية  سـنة          

   .كاملة
بايتـها   فهم العمال الذين يوكلهم ويل األمر يف ج        :أما العاملون عليها  

 فهـم   ،والسفر إىل البلدان واملياه اليت عليها أهل األموال حىت جيبوها منهم          
جباا وحفاظها والقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم علـى           

   .ما يراه ويل األمر
 وهم الـسادات مـن      ، هم الذين يطاعون يف العشائر     :واملؤلفة قلوم 

عشائرهم حبيث إذا أسلموا أسـلمت   والذين يطاعون يف  ،الرؤساء والكبار 
   ، وإذا كفروا،عشائرهم وتابعوهم

                                                
  .٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(



  

 - ١٥ -

 ويعطـون   ، وهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون يف اإلسالم       ،كفروا معهم 
 أو ليحموا جانب اإلسالم من      ، أو ليسلم نظريهم   ،من الزكاة ليقوى إميام   

هم عـن    أو لدفاع  ، فيعطون من الزكاة ما يكون سبباً لقوة إميام        ،األعداء
   . أو إلسالم من وراءهم وأشباه ذلك،اإلسالم

 ، هم األرقاء الذي يعطون من املال ما يعتقون به رقـام         :ويف الرقاب 
وهم املكاتبون الذين يشترون أنفسهم من سادم بأموال منجمـة مرتبـة        

 وجيـوز علـى     ،فيعطون من الزكاة ما يقضي به دينهم وتعتق به رقـام          
 فيشتري صـاحب الزكـاة    ،ى منها أرقاء فيعتقون   الصحيح أيضاً أن يشتر   
 ويدخل يف ذلك على     ، فإن هذا داخل يف الرقاب     ،منها أرقاء فيعتقهم منها   

 يـدفع مـن     ، أسرى املسلمني بني الكفار    ،الصحيح أيضاً عتاق األسرى   
   .الزكاة للكفار الفدية حىت يطلقوا املسلمني وحىت يفكوا أسرهم

لذين يستدينون األموال يف حاجـام      فهم أهل الدين ا   : أما الغارمون 
 يتحملـون املـال     ، وحاجات عوائلهم أو إلصالح ذات الـبني       ،املباحة

 يقـوم   ،ليصلحوا بني الناس عند قيام الفنت والشرور والعداوات والشحناء        
 فيعطـى هـذا   ،اإلنسان ليصلح بني الناس ويتحمل أمواالً لإلصالح بينهم     

 ألنه قد سعى يف خـري       ؛ه من الزكاة  املتحمل ولو كان غنياً يعطى ما حتمل      
  وقام يف 
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 كما يعطى املدين العاجز عن قـضاء الـدين يف حاجـات نفـسه              ،خري
   .وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين

 وهم ااهدون الغزاة يعطون     ، هم أهل اجلهاد   : يف سبيل اهللا   :والسابع
ب والنفقة إذا مل حيـصل      يف غزوهم ما يقوم حباجام من السالح واملركو       

 يعطون من الزكاة ما يقيم حاهلم ويعينـهم علـى           ،هلم هذا من بيت املال    
جهاد أعدائهم من اخليل واإلبل وأنواع اآلالت من ذلك والنفقة والسالح           

   .حىت جياهدوا أعداء اهللا
 وهم الذين ينتقلون من بالد إىل بالد فينقطعـون          :والثامن ابن السبيل  

 أو ألن   ،ذهاب نفقتهم يف الطريق إذا طال السفر علـيهم        يف الطريق إما ل   
 أو ألسباب أخرى ذهبـت      ،عدواً من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أمواهلم      

 ؛ فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إىل بالدهم ولو كـانوا أغنيـاء            ،نفقام
 بـل   ،ألم يف الطريق ليس عندهم ما يقوم حباهلم وال يلزمهم االقتـراض           

 الطريق ما يسد حاجام إىل أن يصلوا بالدهم اليت فيها           جيب أن يعطوا يف   
   .أمواهلم

فالزكاة فيها خري عظيم ومصاحل مجة للمسلمني يف صـرفها يف هـذه          
 فلها أثر عظيم يف كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجـب            ،اجلهات الثمان 

 والتخفيف مما يثقل عليهم من الديون وغري ذلك ممـا يهمهـم    ،اهللا عليهم 
   ومساعدة أبناء السبيل ، وتزويد ااهدين مبا يعينهم،الرقابكعتق 
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 وهذا من لطـف اهللا ومـن        ،إىل غري ذلك مما يدخل يف األصناف الثمانية       
 ،عظيم إحسانه إىل عباده حيث جعلهم متعاونني غنيهم يـساعد فقريهـم   

   .فيتعاونون على الرب والتقوى مما أعطاهم اهللا

 ما أحسن إليهم فهو سبحانه احملسن       ويف إخراج الزكاة شكر هللا على     
 ومن شكره عليك أيها املسلم أن تؤدي الزكـاة وأن حتمـد اهللا            ،املتفضل

اليد العليا  (( : قال النيب عليه الصالة والسالم     ،الذي جعلك تعطي وال تأخذ    
 والـسفلى   ، واليد العليا هي املعطية وهي املنفقة      )١())خري من اليد السفلى   
فامحد اهللا الذي جعلك صاحب يـد عليـا تنفـق            ،هي اآلخذة والسائلة  

 ، مث يف الزكاة الطهرة لك والطهـرة ملالـك         ،وحتسن وجتود على عباد اهللا    
خذْ ِمن أَمـواِلِهم صـدقَةً      ﴿: والزكاة لك وملالك كما قال اهللا سبحانه      

 فهي خري لك يف الدنيا واآلخرة تطهـر ـا           )٢(﴾تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها    
 كما قال اهللا سـبحانه يف اآليـة         ،لك وحتفظ ا مالك وتطهر ا أنت      ما

واملـسكني   ﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبهـا       ﴿:السابقة
الفقري إذا ساعدته وأعطيته مما أعطاك اهللا كان لك يف ذلك خـري عظـيم               

   ألنك أزلت شدته ؛وفضل كبري

                                                
بـاب  ) الزكاة(، ومسلم يف    ١٤٢٨باب ال صدقة إال عن ظهر قلب برقم         ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

  .١٠٣٤يا خري من اليد السفلى برقم بيان أن اليد العل
  .١٠٣ اآلية سورة التوبة،) ٢(
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 فلها عنده مرتلة عظيمة ورمبا دعـا لـك    ،سيته مبالك  ووا ،وفرجت كربته 
 وأنـت   ،بدعوة يقبلها اهللا يكون فيها سعادتك وجناتك يف الدنيا واآلخرة         

 وتفرج ـا    ، وهو ينتفع بذلك نفعاً عظيماً     ،تعطي من خري كثري ال يضرك     
الكروب وحتسن ا إىل األطفال وإىل الشيوخ الكبار وإىل العجـائز وإىل            

 وقد توعد اله سبحانه     ،حصل بك ذا فضل عظيم واجر كبري      املنقطعني في 
والَِّذين يكِْنزونَ الـذَّهب    ﴿:  فقال عز وجل   ،من خبل بالزكاة ومل يؤدها    

يوم يحمـى    .والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ        
تكْوى ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا مـا   علَيها ِفي ناِر جهنم فَ 

   .)١(﴾كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكِْنزونَ

وهذه عاقبة من خبل بالزكاة عاقبته النار يعذب ذا املال الذي مجعـه             
لقيامـة   يعذب به يوم ا   ، يكون عذاباً عليه يوم القيامة     ،وخبل به وتعب عليه   

 وكل مال ال يـؤدى      ، ملا خبل به ومل يؤد حقه صار بالًء عليه         ؛جزاًء وفاقاً 
 قـال   ، والذي تؤدى زكاته ليس بكـرت      ،حقه وما أوجب اهللا فيه هو كرت      

 )٢())ما بلغ أن يزكى فزكي فلـيس بكـرت        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  بكرت فاملال عندك ولو كان يف األرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس 

                                                
  .٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(
  .١٥٦٤باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(
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 إذا مل تؤد    ، والذي على وجه األرض وبني يديك كرت       ، وال يضرك  ،عليك
   .حقه تعذب به يوم القيامة

ما من صاحب ذهب    (( :وصح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال       
 إال إذا كـان يـوم       –زكاا  :  ويف لفظ  –وال فضة ال يؤدي منها حقها       

 يف نار جهنم فيكوى ـا       القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها       
جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخـسني             
ألف سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، وما من صاحب إبـل        
ال يؤدي حقها إال بسط هلا بقلع قرقر تطأه خبفافها وتعضه بأفواهها كلما             

يوم كان مقداره مخسني ألـف      مرت عليه أخراها عادت عليه أوالها يف        
سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، وما من صاحب بقـر أو                 

 إال إذا كان يوم القيامة بطـح        –حقها  :  ويف لفظ  –غنم ال يؤدي زكاا     
هلا بقاع قرقر متر عليه تطأه بأظالفها وتنطحه بقروا، كلما مرت عليـه             

ان مقداره مخسني ألف سنة مث يـرى        أخراها عادت عليه أوالها يف يوم ك      
وهذا وعيد عظيم يدل على عظـم        .)١())سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار      

 وأن ماله يوم القيامة شر عليه وبالء        ،اخلطر يف البخل بالزكاة وعدم أدائها     
 كلـها   ،عليه سواء كان نقوداً أو حبوباً أو مثاراً أو إبالً أو بقراً أو غنمـاً              

   يف اإلبل والبقر والغنم بين النيب ، القيامةيعذب ا يوم

                                                
  .٩٨٧باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ١(
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 نسأل اهللا   ، وما سواها يلحق ا    ،كيف عذابه ويف الذهب والفضة كذلك     
   .العافية والسالمة

 ،فعلينا أيها اإلخوة وعلى مجيع املسلمني التواصي ذا األمر العظـيم          
 ، غفل علينا أن نتواصى يف حق اهللا وأن جنتهد يف ذلك وأن نذكَّر باهللا من             

 وأمر  ، وأمر الصالة واضح   ، فأمر الزكاة واضح   ،فإن الذكرى تنفع املؤمنني   
 ولكن اإلنسان قد يغفل ويرين على قلبه كثري من الذنوب           ،الصيام واضح 

وتثقل عليه الطاعات وتسهل عليه املعاصي مثل تزيني الـشيطان ونـواب         
اء حـق اهللا     وحىت يثقل عليه أد    ،الشيطان حىت يغفل عن اهللا والدار اآلخرة      

 وحىت تسهل عليه طاعة الشيطان والسري مع إخـوان          ،يف املال وغري املال   
الشياطني سري اجلهل والغفلة واستيالء حب املال والشهوات على قلبه وقلة           

 واهللا  ، فالواجب التـذكري بـاهللا     ، وكثرة اجلليس املنحرف   ،اجلليس الصاحل 
ذكر ف﴿ :ل سبحانه  ويقو ،)١(﴾وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني    ﴿ :يقول

 أخي عنده علم يدري     : فاملؤمن يذكِّر أخاه وال يقول     )٢(﴾إمنا أنت مذكر  
 إذا رأيت منه شيئاً من التفريط والتساهل أو ظهر لك شـيء      ، ال ،عن هذا 

من الغفلة واإلعراض فانصح أخاك وذكـره بـاهللا بالعبـارات احلـسنة             
  واألسلوب القيم الذي يتضمن العطف عليه 

                                                
  .٥٥سورة الذاريات، اآلية  ) ١(
  .٢١سورة الغاشية، اآلية ) ٢(
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 ، فأخوك من نصحك ونبهك    ، واحلرص على جناته وسعادته    واخلوف عليه 
 ولكـن أخـاك يف      ،وليس أخوك من غفل عنك وأعرض عنك وجاملك       

 يـبني  ، يدعوك إىل اهللا ،احلقيقة هو الذي ينصحك والذي يعظك ويذكرك      
لك طريق النجاة حىت تسلكه وحيذرك من طريق اهلالك ويبني لك سـوء             

 وال  ، هذا ما فيه خري ما ينفع فيه شيء        عاقبته حىت جتتنبه وال تيأس وال تقل      
 ويقـول   ،)١(﴾ تيأَسواْ ِمـن روِح اللّـهِ      والَ﴿ :تيأس فاهللا سبحانه يقول   

 وكم من عـاص     ، فكم من جمرم   )٢(﴾قْنطُوا ِمن رحمِة اللَّهِ   لَا ت ﴿ :سبحانه
مضى عليه سنون وهو يف غفلته ويف سكرته وطاعة الشيطان مث يوفق ملـن             

 فيهديـه اهللا    ،بهه ويدعوه إىل اخلري فينتبه ويدعو للـذي نبهـه         يرشده وين 
ويرجع إىل الصواب ويتوب إىل اهللا مما سلف منه فيغفر اهللا لـه ويكفـر               

 اآلن شـخص مـن      ، فال تيأسوا وال تقنطوا أيها اإلخـوة       ،سيئاته املاضية 
 إين جئت مـن مـسجد       :إخوانكم بعد صالة املغرب تكلم يف أذين وقال       

 هذا  : ويبكي ويقول  ،التركي واألسواق مألى ومل يصلوا    النصريي مسجد   
 . اهليئة تكفي  : فاألمر حيتاج إىل تناصح وتعاون وال يقال       ،أمر ال يصرب عليه   

 وهي مسئولة عن تقصريها ونـسأل اهللا هلـا          ،اهليئات عليها واجب عظيم   
  العون والتوفيق 

                                                
  . ٨٧سورة يوسف، اآلية ) ١(
  . ٥٣سورة الزمر، اآلية ) ٢(
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لون  ووالة األمور عليهم واجب عظيم وهم مـسئو        ،وصالح النية والعمل  
 وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاة كل           ،أكثر

 ولـو أن النـاس تعـاونوا        ،عليه نصيبه يف إنكار املنكر والدعوة إىل اخلري       
 فاألسواق فيها من يـضيع      ،وتكاتفوا وتواصوا باحلق لقلَّ الشر وكثر اخلري      

 ، جـالس  والصالة تقام وهو حول املسجد    ،الصالة وجيلس والناس يصلون   
 كـل   ، ما هو بواحد فقط    ، كل واحد  ،فهذا ينبه ويذكر باهللا ويتكلَّم عليه     

 النـاس يـصلون     ، أال تتقي اهللا أال ختاف اهللا      ،واحد مير عليه يستنكر هذا    
 حىت ولو كان مسافراً ليس له أن جيلس أمام الناس بل عليه             ،وأنت جالس 

س ويتظاهر بعمـل     ال جيلس أمام النا    ،أن يقوم ليصلي مع الناس ولو نافلة      
 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل والصالة تقام ومل يقـم              ،الكفار
 وأمره أن يصلي مع الناس ولو كان قـد          )١())ألست برجل مسلم  (( :فقال
 يـا   : ويف صالة الفجر يف مىن يف حجة الوداع قال له بعض الناس            ،صلى

جيء مـا ترعـد      فدعا ما ف   ،رسول اهللا إن هناك رجلني ما صليا معنا       
 يا رسـول اهللا     : قاال ))؟ما منعكما أن تصليا معنا    (( : فقال هلما  ،فرائصهما

  ال (( : قال.قد صلينا يف رحالنا

                                                
) اإلمامة(، والنسائي يف    ١٥٩٦٠حديث حمجن الديلي برقم     ) أول مسند املدنيني  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  .٨٥٧عادة الصالة مع اجلماعة برقم باب إ
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تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أدركتما اإلمام يصلي فصليا معه، فإـا             
 فإذا أتى الرجل املسجد والناس مل يصلوا فاملشروع لـه أال         )١())لكما نافلة 

 إذا دخل من أوهلا كملـها       ، بل يدخل معهم يف الصالة     ،س وراء الناس  جيل
   .وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له نافلة

وملا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بعض األمراء الذين يـؤخرون          
صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم      (( : قال للسائل  ،الصالة عن أوقاا  

صليت فال أصلي، بل صل معهم ولو أنك قد صليت          فصل معهم وال تقل     
 فهؤالء الذين جيلسون يف الطرقات وقت الـصالة         ،)٢())فتكون لك نافلة  

 ولـو  : فقل لـه ، إين صليت: ولو قال أحدهم  ،جيب أن ينكر عليهم ذلك    
 اختف  ،كنت صليت ال جتلس والناس يصلون عند املسجد وحول املسجد         

 الناس تكن لك نافلة وال جتلـس        عن الناس إذا كنت صليت وإال صل مع       
  أمام الناس فتكون باباً للكساىل واملنحرفني وأصحاب التثاقل عن 

                                                
) الصالة(، والترمذي يف    ١٧٠٢٠حديث يزيد بن األسود برقم      ) مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  .٢١٩ي وحده مث يدرك اجلماعة برقم ا جاء يف الرجل يصلباب م
، والنسائي ٦٤٨باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها برقم       ) املساجد ومواضع الصالة  (رواه مسلم يف    ) ٢(

اإلمام الـصالة   باب إذا أخر    ) الصالة(، وأبو داود يف     ٧٧٨باب الصالة مع أئمة اجلور برقم       ) اإلمامة(يف  
  .٤٣١عن الوقت برقم 
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الصالة بل سارع إىل الصالة وصل مع إخوانك وتكون لك نافلة إذا             
   . وال خترج من حمل صالتك حىت يصلي الناس،كنت قد صليت

ساجد حىت  وينبغي للناس أن تكون صالم متقاربة من األئمة وأهل امل         
 واملقـصود   ،ال حيتج املتكاسل واملفرط بأنه صلى يف كذا أو صلى يف كذا           

 واهللا أخـرب    ، والتواصي باحلق  ،أن الواجب هو التعاون على الرب والتقوى      
 ،سبحانه عن عباده الراحبني الناجني السعداء بأم يتواصون باحلق والصرب         

ِإلَّا الَّـِذين آمنـوا      * ِفي خسرٍ ِإنَّ الِْإنسانَ لَ    *والْعصِر﴿: فقال سبحانه 
  .)١(﴾ وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبر

 وهم السعداء الذين اجتمعـت      ،فأخرب سبحانه أن هؤالء هم الراحبون     
 يعين  ، مث العمل الصاحل   ، اإلميان الصادق باهللا ورسوله    :فيهم الصفات األربع  

 فاإلميان بالقلب   ، إميان أمثر وظهرت آثاره يف أعمال اإلنسان       ،ه مثرة إميان ل 
 فيؤمن بقلبـه    ،وحده ما يكفي فالبد من إميان بالقلب مع إميان باجلوارح         

 وإذا آمـن أن     ، فإذا آمن أن الصالة حق فعليه أن يصلي        ،ويعمل جبوارحه 
 ، وإذا آمن أن الصوم حق فعليـه أن يـصوم          ،الزكاة حق فعليه أن يزكي    

 فاإلميـان قـول وعمـل       ، العمل من اإلميان والقول من اإلميان      ،وهكذا
 والسعداء الراحبون هم الذين مجعوا بني اإلميان الصادق والعمـل           ،وعقيدة

  الصاحل والتواصي 

                                                
  .سورة العصر، كاملة) ١(



  

 - ٢٥ -

باحلق والتواصي بالصرب، هؤالء هم الراحبون، وهم الـسعداء؛ ألـم           
       قوا رسوهلم حممـداً    آمنوا باهللا ورسوله إمياناً صادقاً ووحدوا اهللا وصد

عليه الصالة والسالم، وصدقوا بأخبار اهللا ورسوله الثابتة، وأتبعوا هذا          
بالعمل فأدوا فرائض اهللا وتركوا حمارم اهللا وكفوا عنـها، مث تواصـوا        
باحلق مع إخوام، مل يكسلوا ومل يضعفوا، تواصوا باحلق وتعـاونوا           

املعروف، ووا عن املنكر،    على الرب والتقوى ودعوا إىل اهللا، وأمروا ب       
مث مع ذلك صربوا؛ ألن هذه األمور لن حتصل إال بالصرب، مـن أراد              
هذه األمور بدون صرب فقد طلب احملال، البد من صرب والبـد مـن              
االستعانة باهللا يف ذلك، تستعني بربك على هذه األمـور، وتـشكره            

 ذلك،  وتستعني به وجتتهد فيما أوجب اهللا عليك، وتنصح وتدعو على         
عليك بالتعب، الشك أن فيه تعب ومشقة، لكن طريق اجلنة حمفـوف    

حفَّت النار بالـشهوات    ((: باملكاره؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 فطريق اجلنة فيه عقبات البد من جتاوزهـا         )١())وحفَّت اجلنة باملكاره  

بالصرب، وأعظمها هوى نفسك وشيطانك، ودعاة السوء هم أعظـم          
يطان مزين ونفس أمـارة بالـسوء وأعـوان مفـسدون      العقبات، ش 
  وأصحاب 

                                                
  .٢٨٢٣الباب األول برقم ) اجلنة وصفة نعيمها وأهلها(رواه مسلم يف كتاب ) ١(



  

 - ٢٦ -

 فالبد من صـرب علـى       ، يضرونك ويضلونك  ،مفسدون وأخدان ضالون  
 والبد  ، والبد من صرب على طاعة الرمحن وعلى عصيان الشيطان         ،خمالفتهم

 فال يتم   ، فاهلوى يردي ويهوي بصاحبه إىل النار      ،من صرب يف خمالفة اهلوى    
 باهللا مث باحلذر من اهلوى واالستقامة على طريق اهلدى          لك أمر السعادة إال   
   .والصرب على ذلك

ومعلوم أن الواجب على كل إنسان أن يبادر بالصلوات اخلمـس يف            
 ويدع النـوم  ، وحيافظ عليها ويدع أشغاله وقت الصالة     ،وقتها يف اجلماعة  

 والشك أن ذلك صـعب      ،وقت الصالة وغري ذلك مما يصده عن الصالة       
 لكن اإلنسان إذا روض نفسه وجاهدها صارت هذه         ، النفوس على بعض 

 ألنه  ؛ وصارت نفسه مطيةً له يف هذا تطاوعه       ،األعمال نعيماً جيده يف قلبه    
 ؛روضها وجاهدها فتكون بعد ذلك مطية ذلوالً تساعده على طريق اخلري          

 فإذا جاء وقت الـصالة نـشط قلبـك          ،ألنه عودها اخلري وروضها عليه    
 ، وهكذا بقية العمال   ،ورها وبادرت بكل سرور وبكل راحة     وارحتت حلض 

وإذا تساهلت يف ذلك واونت بذلك وأطعت النفس األمارة بالـسوء يف            
 أو يف النـوم وقـت   ، أو يف التحدث مع األصحاب ،اجللوس على املالهي  

 لعب عليـك الـشيطان   ،صالة الفجر أو وقت صالة العصر إىل غري ذلك   
 واشتد اهلوى وعظـم وضـعفت       ، قلبك وتكاثف احلجاب عليك وعلى   

  الرغبة فيما عند اهللا وصارت الصالة ثقيلة 



  

 - ٢٧ -

 ألن القلب قد وهن بطاعة اهلوى والشيطان وما زينه للعبد مـن             ؛وشديدة
 إن اهللا   ، إن اهللا غفور رحيم    :التثاقل والتعلل مبا يضر العبد من الرجاء وقوله       

نبئْ ِعباِدي أَني أَنـا  ﴿ : وينسى قوله تعاىل ، حيتج به على باطله    ،عفو كرمي 
 : وينسى قوله تعـاىل    )١(﴾وأَنَّ عذَاِبي هو الْعذَاب اَألِليم     .الْغفُور الرِحيم 

﴿    ِب شوقَاِبِل التلِ   غَاِفِر الذَّنِب وهو غفـور    )٢(﴾ِديِد الِْعقَاِب ِذي الطَّو 
عظـيم   وهو عظيم العقاب شـديد العـذاب   ،رحيم ملن تاب إليه وأناب   

   .االنتقام ملن اون يف حقه وتساهل

 ووفقنا وإياكم ملا يرضـيه وهـدانا        ،رزق اهللا اجلميع التوفيق واهلداية    
 ، وعلَّمنا ما ينفعنا وأعاننا على طاعة ربنا وعلى أداء حقه          ،صراطه املستقيم 

 ومـن املتواصـني بـاحلق       ،وجعلنا مجيعاً من املتعاونني على الرب والتقوى      
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد        ،نه جل وعال جواد كرمي    والصرب عليه إ  

   .وعلى آله وأصحابه

                                                
  .٥٠، ٤٩سورة احلجر، اآليتان ) ١(
  . ٣سورة غافر، اآلية ) ٢(
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  وجوب االهتمام بالزكاة كباقي أركان اإلسالم

ملاذا ال يهتم الناس اآلن بالزكاة، ويعطوا حقها، كباقي أركان          : س
   )١(اإلسالم اخلمسة؟

 الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتما بصالما وزكاما يف         : ج
 : لقول اهللا سبحانه   ؛ وان حيذر كل منهما التساهل يف ذلك       ،مجيع األحوال 

 ،)٢(﴾وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمـونَ        ﴿
وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَـاء          ﴿ :وقوله عز وجل  

ةِ      ومالْقَي ِدين ذَِلككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصِقيموقال سـبحانه   ،)٣(﴾ي : 
﴿          فواِت فَـسوهوا الشعباتلَاةَ ووا الصاعأَض لْفخ ِدِهمعِمن ب لَففَخ

ضةَ والَ  والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والْفِ   ﴿ : وقال عز وجل   ،)٤(﴾يلْقَونَ غَيا   
يوم يحمى علَيها ِفي نـاِر       .ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ      

          َألنفُِسكُم متزا كَنذَا مه مهورظُهو مهنوبجو مهاها ِجبى ِبهكْوفَت منهج
 ما كُنتفَذُوقُواْ م  

                                                
  ) املسلمون(من ضمن أسئلة مقدمة من جريدة ) ١(
   ٥٦سورة النور، اآلية ) ٢(
   ٥سورة البينة، اآلية ) ٣(
   ٥٩ورة مرمي، اآلية س) ٤(
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   .)١(﴾تكِْنزونَ

 ،حكم مجيع األموال اليت جتب فيها الزكاة حكم الـذهب والفـضة     و
فالواجب على مجيع املسلمني الذين لديهم أموال جتب فيها الزكاة أن يتقوا            

 وأن حيذروا   ، وأن يصرفوها يف أهلها املستحقني هلا      ،اهللا وأن يؤدوا زكاا   
   . واهللا ويل التوفيق.التشبه مبن خبل ا أو تساهل بشأا

  ة هي الركن الخامس من أركانالزكا
  اإلسالم، وإخراج زكاة الفطر نقداً ال يجوز

 فما هو توجيه مسـاحتكم      ،يقدم املسلمون هذه األيام زكوام    : س
 وهـل جيـوز دفعهـا       ؟ك وماذا عن زكاة عيد الفطر املبار      ،حول ذلك 

   )٢(؟نقداً
 وأمـرهم   ،قد فرض اهللا سبحانه وتعاىل على عباده زكاة أمواهلم        : ج

وما أُِمـروا  ﴿ : قال اهللا تعاىل، وجعلها من أركان اإلسالم اخلمسة    ،دائهابأ
ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ            

   ،)٣(﴾وذَِلك ِدين الْقَيمِة

                                                
   ٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(
  هـ ٢٤/٩/١٤٠٧، مكتب الطائف يف ) صحيفة اجلزيرة(من ضمن أسئلة مقدمة من ) ٢(
   ٥سورة البينة، اآلية ) ٣(
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 الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسـولَ لَعلَّكُـم       وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا  ﴿: وقال تعاىل 
   . واآليات يف ذلك كثرية،)١(﴾ترحمونَ

بين اإلسالم على مخس، شهادة أن      (( :وسلموقال النيب صلى اهللا عليه      
ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصـيام              

   .ته متفق على صح)٢())رمضان، وحج البيت
 فالواجب على مجيع املسلمني أن يؤدوا زكاة أمواهلم إىل مـستحقيها           

 وقد بني اهللا مستحقيها يف قوله عز        ، وحذراً من عقابه   ،رغبة فيما عند اهللا   
ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراء والْمساِكِني والْعـاِمِلني      ﴿: وجل يف سورة التوبة   

وبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللّـِه وابـِن          علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُ  
 ِكيمح ِليمع اللّهاللِّه و نةً مِبيِل فَِريضوأخرب سبحانه يف سـورة  .)٣(﴾الس 

خذ مـن أمـواهلم     (( : فقال سبحانه  ،التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة ألهلها     
   ،من خبل ا بالعذاب األليم وتوعد .)٤())صدقة تطهرهم وتزكيهم ا

                                                
  ٥٦سورة النور، اآلية ) ١(
بـاب بيـان    ) اإلميان(، ومسلم يف    ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم       )  اإلميان ٠رواه البخاري يف    ) ٢(

باب ما جاء بين اإلسالم على مخس برقم     ) اإلميان(، والترمذي يف    ١٦أركان اإلسالم ودعائمه العظام برقم      
  ، واللفظ له٢٦٠٩

  ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٣(
  ١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٤(
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والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفـي   ﴿:حيث قال سبحانه  
يوم يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى        .سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ    

رهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَـذُوقُواْ مـا       ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهو   
أن كل مال   (( : وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       .)١(﴾ كُنتم تكِْنزونَ 

 كما صح عنه صلى اهللا      ،)٢())ال تؤدى زكاته فهو كرت، يعذب به صاحبه       
أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي زكاـا فإنـه     (( :عليه وسلم 

 وفرض اهللا على املسلمني أيضاً زكاة أبـدام         .)٣()) ا يوم القيامة   يعذب
 كما يف الصحيحني عن ابن عمر رضـي اهللا          ، وقت عيد الفطر   ،كل سنة 
 صـاعاً  :فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر  (( : قال ،عنهما

من متر أو صاعاً من شعري على الذكر واألنثى، احلر واململوك، والـصغري             
 .)٤( ))الكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس للـصالة      و

   .هذا لفظ البخاري

كنا نعطيهـا يف    (( :ويف الصحيحني عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال        
  زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر أو صاعاً من 

                                                
  ٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(
  ٥٩٥ ما جاء يف الكرت برقم باب) كتاب الزكاة(رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) ٢(
باب إمث مانع الزكـاة  ) الزكاة(، ومسلم يف ١٤٦٠باب زكاة البقر برقم )  الزكاة٠رواه البخاري يف   ) ٣(

  ٩٨٨برقم 
  ١٥٠٣باب فرض صدقة الفطر برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(
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   .)١())شعري أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط
ويلحق ذه األنواع يف أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به النـاس             

 وهي طهرة للصائم من اللغـو       ، كالرز والذرة والدخن وحنوها    ،يف بالدهم 
 كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          ، وطعمة للمساكني  ،والرفث

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما خرجه أبـو داود وابـن ماجـة               
 فيجب على املسلمني أن خيرجوا هذه الزكاة قبل صالة          ،حلاكموصححه ا 

   . ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها؛العيد
 كما كان أصحاب الـنيب      ،وجيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني      

 وبذلك يعلم أنه ال مانع من إخراجهـا  .صلى اهللا عليه وسلم يفعلون ذلك   
 وصباح  ،عشرين والتاسع والعشرين والثالثني وليلة العيد     يف اليوم الثامن وال   
 ألن الشهر يكون ثالثني ويكون تسعة وعشرين كمـا          ؛العيد قبل الصالة  

   .صحت بذلك األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 لكوا خالف مـا     ؛وال جيوز إخراج القيمة يف قول أكثر أهل العلم        

 وقد قـال    ،أصحابه رضي اهللا عنهم   نص عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم و       
قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيِه ما          ﴿: اهللا عز وجل  

  حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإن تِطيعوه تهتدوا وما علَى 

                                                
 باب زكاة الفطر    ٩كاة   الز ٠، ومسلم يف    ١٥٠٦باب صدقة الفطر برقم     ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٩٨٥على املسلمني برقم 
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   ِبنيلَاغُ الْموِل ِإلَّا الْبساِلفُونَ   ﴿ :ل سبحانه  وقا ،)١(﴾الرخي ذَِر الَِّذينحفَلْي
           أَِلـيم ـذَابع مهـِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم نواهللا ويل   .)٢(﴾ ع 

   .التوفيق

 

 النصاب من شروط وجوب الزكاة

 وقبل أن ميضي عليه احلول      ،دخل على رجل مقدار من النقود     : س
 فهل جتـب    ،ي مكث عنده إىل متام احلول     اشترى جبزء منه أرضاً والباق    
   )٣(؟ ومىت جتب فيها، وهل جتب يف األرض،الزكاة فيما بقي من النقود

الباقي من النقود إىل متام احلول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو             : ج
 وهكذا لو كان أقل من النـصاب إذا كانـت األرض املـذكورة              ،أكثر

 وأمـا   ،نصاباً حىت حال عليها احلـول     اشتريت للبيع وبلغت قيمة اجلميع      
األرض فإن كان اشتراها للفالحة عليها أو الختاذها مـسكناً أو للتـأجري             

   أما إن كان ،فليس فيها زكاة
                                                

   ٥٤سورة النور، اآلية ) ١(
   ٦٣سورة النور، اآلية ) ٢(
هـ، وقـد   ٢/٨/١٣٨٦بتاريخ  . ع. هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة من املستفيت أ          ) ٣(

  . أجاب عنها مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية
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 وبلغـت  ، إذا مت حول املال الذي بذل فيهـا ،اشتراها للتجارة ففيها زكاة   
 ،ان ذلك قيمتها نصاباً بنفسها أو بضم املال الباقي إىل قيمتها  كما سبق بي            

   . واهللا املوفق.وسبق بيان مقدار النصاب يف جواب السؤال السابق

 إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصاباً ففيه زكاة

 وهـو   إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه احلول،         : س
   ؟ فهل جتب الزكاة يف املبلغ املذكوريصرف على بيته من دخله

 ومقـداره  ، وبلغ النـصاب   ،حلولجتب فيه الزكاة إذا حال عليه ا      : ج
 ولـو   ،ستة ومخسون رياالً من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق           

كان املبلغ املذكور معداً للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب             
   . واهللا ويل التوفيق، وحال عليه احلول فإنه جتب فيه الزكاة،أو أكثر

يه زكاةكلما حال الحول على المال فف  

هل جتب زكاة األموال املدخرة بعد أداء زكاا يف البنـك ومل            : س
   )١( ؟يتجر فيها

                                                
/ ١٠٦٥دم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية، وقد صدرت اإلجابة عنه برقم             استفتاء قُ ) ١(

  هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف 
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إذا كانت األموال املذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو األوراق          : ج
التجارية والعملة الورقية فإا جتب فيها الزكاة كلما حال عليهـا احلـول        

 الورقية ملحقة ما يف أصح       والعمل ،بإمجاع أهل العلم يف الذهب والفضة     
 أما إن كانت األموال املدخرة ليست من هذه األجنـاس     ،أقوال أهل العلم  
 فهـذه   ، كاألواين وأنواع املالبس واألخشاب وغري ذلك      ،بل من العروض  

ال زكاة فيها إذا كان مالكها مل يقصد إرصادها للتجارة وإمنا أراد حفظها             
   . واهللا ويل التوفيق.أو استعماهلا

 كيفية ضبط الحول

إذا كان إنسان له مورد من املال حيصل له شيئاً بعـد شـيء،              : س
كاملوظف والتاجر وحنومها، وينفق من ذلك وال يعرف الذي حال عليه           

   )١( ؟ فكيف يصنع بالزكاة،احلول

على مثل هذا أن حيفظ أوقات دخول املال وأن يقيـدها حـىت             : ج
   خمصوصاً  وجيعل للنفقة ماالً،يعرف حول الزكاة

                                                
هـ، وقد صدرت اإلجابـة عنـها مـن    ٩/٨/١٣٨٢يف . ر. من ضمن أسئلة مقدمة من املستفيت ع ) ١(

  ذا اموع  من ه٦مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية، وقد سبق نشره يف ج 



  

 - ٣٦ -

 إال أن   ،كلما نفذ جعل مكانه غريه حىت ال يشتبه عليه أمـر الزكـاة            
تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن املال اتمع عنده كل سنة اعتباراً بـأول             

 ؛املال الذي وصل إليه فال بأس عليه وال حاجة إىل أن حيفظ أوقات الوارد             
د على الزكاة فهـو      وما زا  ،ألنه إذا زكى اجلميع برئت ذمته براءة كاملة       

 جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن        ، وأجر الصدقة معروف وعظيم    ،صدقة تطوع 
   واهللا املوفق.املتصدقني

 فيـصرف بعـضه   ،رجل يعتمد يف دخله على املرتب الشهري    : س
   )١( ؟ فكيف خيرج زكاة هذا املال،ويوفر البعض اآلخر

ا حـال    مث يزكيه إذ   ،عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته       : ج
 وإن زكـى    ، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه احلـول         ،عليه احلول 

 وتعترب الزكاة معجلـة  ،اجلميع تبعاً للشهر األول فال بأس به وله أجر ذلك    
 وال مانع من تعجيل الزكـاة إذا رأى         ،عن الوفر الذي مل حيل عليه احلول      

ز إال لعـذر     أما تأخريها بعد متام احلول فال جيو       ،املزكي املصلحة يف ذلك   
   . كغيبة املال أو غيبة الفقراء،شرعي

                                                
مجع وترتيب الشيخ   ) فتاوى إسالمية (، ويف كتاب    ١٤٩لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

عبـد اهللا الطيـار     . إعداد وتقدمي د  ) ، ويف كتاب  جمموع فتاوى مساحة الشيخ       ٨٧ ص   ٢حممد املسند ج  
   ٤٦ ص ٥والشيخ أمحد الباز ج
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 حكم زكاة أموال الصدقة

لدي مبلغ من املال من أهل اخلري لبناء مسجد وبقـي عنـدي      : س
   )١(؟أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم ال

ليس عليه زكاة مطلقاً، ألن أهله قد أنفقوه يف سبيل اهللا، وعليك            : ج
   .املبادرة بالتنفيذ واهللا املوفق

  

 حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

 وهو عبارة عـن     ،لدينا يف جامعة امللك سعود صندوق للطلبة      : س
 وباقتطاع جزء يسري مـن مكافـآت        ،جهاز مايل يتم متويله من اجلامعة     

 فهـل   ، ويتم من خالل هذا الصندوق إعانة الطالب احملتاجني        ،الطالب
   )٢( ؟على املبالغ املوجودة يف الصندوق زكاة

   ألنه؛ليس يف مال الصندوق املذكور وأشباهه زكاة: ج

                                                
 بتـاريخ  ١٠٩٣العـدد  )  الريـاض ٠ريـدة  ، ويف ج١٠٨ ص ١ج)  كتـاب الـدعوة    ٠نشر يف   ) ١(
  هـ ٤/٢/١٤١٩
   ٨٦ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
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 بل هو معد لوجوه اخلري كسائر األموال املوقوفة يف          ، مال ال مالك له   
   .أعمال اخلري

 

  المال المجموع من عدة
  أفراد للتعاون على الخير ال يزكى

 ويدخرونه  ،إذا كان هناك مجاعة يدفع كل منهم جزءاً من املال         : س
 عند وقوع حوادث لبعضهم ال مسح اهللا واحتاجوا         ،دة منه لقصد االستفا 

   )١( ؟ فهل فيه زكاة، وحال احلول على هذا املبلغ،إليه يف شئوم العامة

 ،هذه األموال وأشباهها اليت يتربع ا أهلـها للمـصاحل العامـة           : ج
 ألا قد أخرجـت مـن       ؛وللتعاون على اخلري فيما بينهم ليس فيها زكاة       

 ولعـالج   ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقريهـم     ،اء وجه اهللا  أمالكهم ابتغ 
 فتعترب بذلك خارجة عـن أمالكهـم يف حكـم           ،احلوادث اليت ترتل م   

   .الصدقات اموعة إلنفاقها يف سبيلها الذي أخرجت له

  

                                                
  ٨٧ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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  المال غير الموثوق بحصوله ليس فيه زكاة

  مساحة الوالد عبد العزيز بن عبد بن باز حفظه اهللا 

   :م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال

نفيدكم علماً بأننا موظفـون يف إحـدى شـركات البتـرول يف             
 وبعد عودتنـا    ، وقد مت ابتعاثنا إىل اخلارج ملدة ثالث سنوات        ،السعودية

من االبتعاث خبمس سنوات علمنا أنه لنا مستحقات بدل سـكن عـن      
شـك مـن    وحنن يف   ، فتقدمنا بشكوى إىل املسئولني    ،سنوات االبتعاث 

 وبعد سنة من تقدمي الشكوى مت صـرفها واحلمـد هللا رب             ،صرفها لنا 
   : لذا نرجو من مساحتكم إفادتنا.العاملني

 وإذا كان هناك زكاة فهل تكـون       ؟هل على هذه املستحقات زكاة    
 أم تكـون  ،مدا منذ عودتنا من االبتعاث حىت اآلن وهي ست سنوات      

منا فيها بالشكوى واسـتلمنا  على سنة واحدة فقط وهي السنة اليت تقد    
   .)١( جزاكم اهللا خرياً ، أفيدونا عن ذلك؟يف ايتها املستحقات

  
                                                

درت اإلجابة عنـه    السؤال مقدم من عدد من املوظفني بإحدى شركات البترول يف اململكة، وقد ص            ) ١(
  . من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد



  

 - ٤٠ -

   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 ألن هذا   ؛إذا كان الواقع هو ما ذكرمت يف السؤال فليس عليكم زكاة          
 ال   والصحيح أنـه   ، فهو يشبه الدين على املعسر     ،املال غري موثوق حبصوله   

فهكذا املال  . .جتب فيه زكاة حىت يقبضه صاحبه ويستقبل به حوالً جديداً         
 وفـق اهللا    ،الذي ذكرمت ليس فيه زكاة إال إذا حال عليه احلول بعد القبض           

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،اجلميع ملا يرضيه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

   العزيز بن عبد اهللا بن بازعبد
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  حكم الزكاة في المبالغ
  المرصودة تعويضاً عن نزع ملكية العقار

بعض الناس يسألون عن إخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد          : س
 علماً بأم ال يستلمون هذه املبـالغ  ،هلم عن طريق نزع ملكيات العقار    

 هـذه   إال بعد مضي سنني من رصدها فكيف تكـون الزكـاة علـى            
   )١(املبالغ؟

العقار الذي نزعت ملكيته ومت تقدير قيمته ولكن مالكه مل يتمكن           : ج
 ليس عليه زكاة حـىت يقـبض قيمتـه          ،من قبضها بسبب غري عائد إليه     

   .ويستقبل ا حوالً جديداً

  حكم زكاة المال الموصى به
 ريال ألحد إخوانه ليتزوج     )٢٠٠٠(رجل تويف وأوصى مببلغ     : س

 فهل جيب على هذا املبلـغ       ،اة الرجل وزواج أخيه سنوات    به وبني وف  
   )٢(؟زكاة

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز،   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
   ١١٧ ص ٥ج
يب ثانويـة دار التوحيـد بالطـائف بتـاريخ          من ضمن أسئلة اللقاء املفتوح بني مساحتـه ومنـسو         ) ٢(

  هـ ٢٩/١/١٤١٨
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إذا كان أوصى به لشخص معني يكون ماالً للشخص املعـني إذا            : ج
   . واهللا ويل التوفيق.قبضه ويزكيه إذا حال عليه احلول ولو تأخر الزواج

  

  حكم زكاة الدين الذي لم يوف

يلتها ثـالث    كانت حص  ،حبمد اهللا وتوفيقه عملت عشر سنني     : س
 واأليام جتـري وال أمـل يف   ، أقرضت قرييب قرضاً ألجل مسمى    ،مبالغ
 واملبلغ الثاين لقريب آخر يعمل به ومرت سنون دون أن يعمل            .حتصيله

   . ومبلغ ثالث أحتفظ به لنفسي.يف هذا املبلغ

     وحكم زكاة مال التجارة الـذي مل        ؟فما حكم زكاة الذي مل يوف 
   )١( ؟ أفيدوين أفادكم اهللا؟الذي أصرف منه وحكم املبلغ ؟يعمل به

جيب عليك أن تزكي املبلغ الذي عندك، واملبلغ الذي عند قريبك           : ج
 إال أن يكون املبلغ الذي عند       ،للتجارة فيه ومل يفعل كلما حال عليه احلول       

   وأعسر،قريبك قد أنفقه يف حاجته

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز،   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
   ٣١ ص ٥ج
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   .برده فال زكاة فيه حىت تقبضه وحيول عليه احلول
   :املبلغ عند القريب األول ففيه تفصيل أما 

 فإن كان مليئاً باذالً فعليك زكاته كلما حال عليه احلول، وال مـانع             
من تأخري إخراجه حىت تقبضه منه مث تزكيه عما مضى مـن الـسنوات،              

  . ولكن زكاته كل سنة أفضل وأحوط حذراً من املوت أو النسيان

عليك يف أصح قويل العلمـاء      أما إن كان معسراً أو مماطالً فال زكاة         
 وال جتـب    ، ألن الزكاة مواسـاة    ؛حىت تقبضه مث تستقبل به حوالً جديداً      

   ؟املواساة من مال ال تدري هل حتصل عليه أم ال

 أو أن هناك وقتـاً  ، هل يلزمين زكاته ،يل دين عند أحد اإلخوة    : س
   )١( ؟حمدداً لذلك

ىت طلبته أعطـوك    إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلني م        : ج
 كأنه عندك وهو عندهم     ، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه احلول       ،حقك

   أما إن كان من عليه الدين ،كاألمانة

                                                
الـشيخ حممـد    : مجع وترتيب ) فتاوى إسالمية (، وقد نشر يف كتاب      ) نور على الدرب  (من برنامج   ) ١(

عبد اهللا الطيار والـشيخ     . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (يف كتاب   ،و  ٨٨ ص   ٢املسند ج 
   ٢٦ ص ٥أمحد الباز، ج
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 أو كان غري معسر لكنه مياطلك وال تستطيع         ،معسراً ال يستطيع أداءه لك    
 فالصحيح من أقوال العلماء أنه ال يلزمك أداء الزكاة عنه حىت            ،أخذه منه 

هذا املماطل أو املعسر  فإذا قبضته استقبلت به حوالً وأديـت            تقبضه من   
 وإن أديت الزكاة عن سنة واحـدة        ،الزكاة بعد متام احلول من قبضك له      

 قال هذا بعض    ،من السنوات السابقة اليت عند املعسر أو املماطل فال بأس         
 ولكن ال يلزمك إال يف املستقبل مىت قبضت املال من املعسر أو             ،أهل العلم 

املماطل واستقبلت به حوالً ودار عليه احلول لزمك الزكـاة هـذا هـو              
   .املختار
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 .أ.  س .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة اخل املكـرم أ             
   .وفقه اهللا آمني

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يا حمب خطابكم الكرمي املؤرخ بدون وصل، وصلكم اهللا ـداه،           
   )١(.من األسئلة الثالثة فهمته، وإليكم اجلواب عنهاوما تضمنه 

وهو إذا كان لك على بعـض النـاس         :  عن السؤال الثالث   :اجلواب
ديون وحال عليها احلول، فالواجب إخراج زكاا بعد أن حيـول عليهـا         
احلول إذا كانت الديون املذكورة على مليء، أما إن كانت على غري مليء             

  . ةفإا ال جتب فيها الزكا

   .وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه والسالم

  رئيس اجلامعة اإلسالمية

                                                
أجاب عنها مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية بـرقم        . أ. س. من ضمن أسئلة مقدمة من أ     ) ١(

  هـ ٦/١١/١٣٩٠ يف ٢١٤٣
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إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مين أحـد أقربـائي             : س
 ، لظروفه القاسية جداً   ؛مبلغاً كبرياً وإىل اآلن مل يستطع رد ذلك املبلغ يل         

 وهو يريد رد هـذا املبلـغ يل ولكنـه ال    ،وهو عليه دين ألناس غريي   
 ، وهل يزكي عنه هو أم أنـا       ، فهل جتب الزكاة يف ذلك املال      .طيعيست

   )١(وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك املال؟

ليس عليك زكاة يف الدين الذي عند املعسر حىت تقبضيه مث تزكيه            : ج
  يف املستقبل كلما حال عليه احلول يف أصح قويل العلماء 

 وقد كنت   ،ميكان يل مبلغ من املال يف مصرف فيصل اإلسال        : س
 ولكن هذا العام وقبـل      ،أقوم بإخراج الزكاة عليه يف كل شهر رمضان       

أن حيل موعد إخراج الزكاة حبوايل مخسة عشر يوماً قمت بتديني هـذا             
   ؟ فهل جتب علي الزكاة على هذا املال أم ال،املبلغ ألحد أقربائي

ليه عليك زكاة ذلك املال الذي دينتيه على أحد أقربائك كلما حال ع           
 مث تزكيه بعد    ، إال إذا كان معسراً فليس عليك زكاته حىت تقبضيه         ،احلول

   كما ،ذلك كلما حال عليه احلول

                                                
د العزيز، وقد صدرت اإلجابة عنهما من مكتب        هذا السؤال والذي بعده مقدمان لسماحته من أم عب        ) ١(

  هـ ٩/٩/١٤١٥مساحته بتاريخ 
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 والـسالم   ، وفق اهللا اجلميع ملـا يرضـيه       .تقدم يف جواب السؤال السابق    
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حكم الزكاة في 
  الدين المؤجل على أقساط

زيز بن عبد اهللا بن بـاز مفـيت عـام           مساحة الوالد الشيخ عبد الع    
   .اململكة حفظه اهللا

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   :فأرجو تكرم مساحتكم باإلجابة عن هذا االستفتاء أثابكم اهللا وهو

 )٤٨٠( استلم جزءاً من القيمة والبـاقي        ،رجل باع بيتاً بالتقسيط   
 ومضى على   ،ف ريال  مقدار القسط تسعة آال    ،ألف على أقساط شهرية   

   . والرجل منتظم يف التسديد،البيع سنتان

 وهـل   ؟ هل يدفع زكاة املبلغ الباقي يف ذمة املستدين        :البائع يسأل 
   )١(يدفع الزكاة عن هذا العام أو األعوام السابقة مع هذا العام؟

  
                                                

  هـ ٢٦/٩/١٤١٨استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت اإلجابة عنه بتاريخ ) ١(
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   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 والـذي   ،زكاته عند متام احلول   على صاحب املبلغ املذكور أن يؤدي       
 واهللا  ،مضى عليه احلول ومل يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مـضى            

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،ويل التوفيق

  املفيت العام للمملكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  أقوال العلماء حول
  كون الدين مانعاً من الزكاة

رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ        إذا كان عند رجل     : س
من هذا حىت يصفي التجارة، فإذا حال عليه احلول هل يلزمه أن يزكي             

 ومـا هـو   ؟مجيع ما عنده أو حيسب ما عليه من الدين ويزكي البـاقي   
   )١(؟الراجح لديكم من أقوال العلماء

اختلف العلماء يف كون الدين مانعاً من وجوب الزكـاة علـى            : ج
   :أقوال

 أن األموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة ال جتب فيهـا           :أحدها
 ، ألن الزكاة شرعت للمواساة    ؛الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب      

 بل هو أهـل     ،ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه ال يوصف بالغين         
   .لدفع الزكاة إليه

ن املنقول عن الرسول    أما األموال الظاهرة كاملواشي والثمار فإنه ملا كا       
صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه رضي اهللا عنهم إرسال السعاة ألخذ الزكاة            

  منها دون أن يؤثر عنهم 
                                                

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز،   . دإعداد وتقدمي   ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   ( يف كتاب    نشر) ١(
   ٣٠ ص ٥ج
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 فإن احلكم فيها خيتلف عن األموال       ،االستفسار هل على أهلها ديون أم ال      
 وهي إحدى الروايتني عـن اإلمـام        ، وذا قال مالك واألوزاعي    ،الباطنة

   .لظاهرةأمحد يف املوال ا
   . ال جتب فيها كاألموال الباطنة ملا سبق:والقول الثاين

 جتب الزكاة يف اجلميع ملا ذكرناه من األدلـة علـى            :والقول الثالث 
 وألن األدلة   ،وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة ولو كان على أرباا دين         

ـ             دل الدالة على وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما ي
   . فوجب التعميم،على مراعاة الدين

 والشافعي  ، ومحاد بن أيب سليمان    ،وهذا قول ربيعة بن أيب عبد الرمحن      
   . وهو الصواب،يف اجلديد

 عمالً بعموم األدلة وعـدم  ،وعلى هذا فمحلُّ السؤال جتب فيه الزكاة 
   . واهللا أعلم.املخصص الذي حيسن االعتماد عليه

  الديون ال تمنع الزكاة
  و كانت أكثر من المال الموجودول

بالنسبة إلخراج الزكاة إذا كان على املزكي ديون أكثـر ممـا           : س
   )١( ؟ فهل خيرج على املوجود زكاة أم ال،لديه

                                                
من الباحة باململكة العربية الـسعودية، وقـد صـدرت          . ر.  مقدم لسماحته من ع    استفتاء شخصي ) ١(

  هـ ٢٨/١١/١٤١٦اإلجابة عنه من مكتب مساحته بتاريخ 
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جيب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حـال عليـه         : ج
 لعموم األدلة الدالة علـى    ؛احلول ولو كان عليه دين يف أصح قويل العلماء        

جوب الزكاة على من لديه مال جتب فيه الزكاة إذا حال عليه احلول ولو              و
 وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر عمالـه بأخـذ             ،كان عليه دين  

 ولو  ؟ ومل يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم ال         ،الزكاة ممن عليه زكاة   
روا مـن   كان الدين مينع ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عماله أن يستفس           

   . واهللا ويل التوفيق.أهل الزكاة هل عليهم دين

 من حوطة بـين متـيم يف اململكـة العربيـة            . م . ع .األخ م : س
 ومن  ، لدي مبلغ من املال وجبت فيه الزكاة       : يقول يف سؤاله   ،السعودية

هذا املبلغ قسم هو دين علي استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من             
 فهـل جتـب     ،حال عليه احلول مع باقي املبلغ      وهذا الدين    ،غري فائدة 

   )١(الزكاة يف املبلغ الذي هو دين علي؟

جيب عليك إخراج الزكاة عن مجيع النقود اليت عندك إذا حـال            : ج
 ، والدين الذي للمؤسسة ال مينع ذلك يف أصح قويل العلمـاء       ،عليها احلول 

  لكن لو سددت الدين من النقود 

                                                
  هـ ١٤١١يف ذي احلجة عام ) الة العربية(نشر يف ) ١(
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ها احلول مل يكن فيما صرفته يف قضاء الـدين          اليت لديك قبل أن حيول علي     
 وإمنا الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه احلول وهو              ،زكاة

 وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة ومخـسون          .نصاب
 أما الذهب فنـصابه عـشرون       ،رياالً من العملة الفضية العربية السعودية     

 .ملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثالثة أرباع اجلنيـه        مثقاالً ومقدارها بالع  
   .واهللا املوفق

إذا كان لدي مبلغ من املال وحال عليه احلول، وعلي التـزام            : س
 أفيـدوين   ؟تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة املبلغ أم ال         

   )١(.جزاكم اهللا خرياً

 أما الـدين    ،األدلة لعموم   ؛عليك أداء الزكاة عما لديك من املال      : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه      ؛الذي عليك فال مينع الزكاة يف اصح قويل العلماء        

 وما كانوا يسألون من عليه زكـاة  ،وسلم كان يبعث العمال ألخذ الزكاة   
 ولو كان الدين مينع الزكاة لسأل عماله صـلى اهللا عليـه             ،هل عليه دين  

   .فق اهللا اجلميعو! وسلم أصحاب األموال هل عليهم دين 

  

                                                
لبـاز،  عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد ا . دإعداد وتقدمي   ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   ( يف كتاب    نشر) ١(
   ٢٥ ص ٥ج
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  المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء

  والمقترض يزكيه أيضاً إذا حال عليه الحول وهو بيده

   )١(سن على املقرض أم على املقترض؟هل زكاة مال القرض احل: س

 وإن كان علـى     ،إذا أقرضت ماالً وهو عند مليء فعليك زكاته       : ج
ن كنت قد أعطيت إنساناً مليئـاً   فإ، واملقترض خيتلف،معسر فال زكاة فيه   

 وهو مليء غري مماطل بـك       ،مائة ألف ريال أو مائيت ألف أو أكثر أو أقل         
 فهذا املال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده مـن           ،مىت طلبته أعطاك مالك   

 وإن كان قـد أنفقـه يف        ،املال إذا كان املال عنده حىت حال عليه احلول        
 ألنه  ؛فتزكي املال الذي أقرضته إياه     أما أنت    ،وجوه أخرى فال شيء عليه    

 أما إن كان عند معـسر أو        ،مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت       
   .عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق

   )٢( ؟هل يف القرض زكاة: س

                                                
  " الربا وخطره " من ضمن أسئلة موجهة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان ) ١(
الزكاة ومكانتها يف اإلسالم يف اجلـامع الكـبري    (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ٢(

  بالرياض 
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 ألنه  ؛القرض إذا صار إليك وحال عليه احلول قبل أن تنفقه تزكيه          : ج
خذت من زيد ألف ريال أو ألفـني أو          فإذا أ  ،صار ماال لك لقبضك إياه    

 ألنه بالقبض   ؛مائة ألف أو أكثر وحال عليه احلول وهو عندك فإنك تزكيه          
 فعليك أن تزكيه كمـا تزكـي        ،صار ماالً لك وصار ديناً عليك ألخيك      

األموال األخرى اليت جاءتك بالعطاء واهلبة أو بغري ذلـك مـن الطـرق              
   .الشرعية



  

 - ٥٥ -

  

  

  باب زكاة بهيمة األنعام
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  إذا لم تكنبهيمة األنعام 

  سائمة أغلب الحول فال زكاة فيها

رجل عنده مائة من اإلبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيهـا            : س
   )١(؟زكاة

إذا كانت املاشية من اإلبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة مجيـع             : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ؛احلول أو أكثره فإا ال جتب فيها الزكاة       

 فإذا أعلفها صاحبها غالب     ،زكاة فيها أن تكون سائمة    شرط يف وجوب ال   
احلول أو نصف احلول فال زكاة فيها إال أن تكون للتجارة فإا جتب فيها              

 وتكون بذلك من عروض التجارة كاألراضي املعدة للبيـع          ،زكاة التجارة 
 إذا بلغت قيمة املوجود منها نصاب الذهب والفـضة           ،والسيارات وحنوها 

   .كما تقدم

  

                                                
إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ    (يف كتاب ، و ١٤٢لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

    ٥١ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 
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  حكم ضم بعض
  المواشي إلى بعض لتكمل نصاباً

رجل عنده عدد من أنواع املواشي لكن ال يبلغ كل نوع منها            : س
   )١(؟ وإن كان كذلك فكيف خيرجها؟زكاةنصاباً مبفرده فهل فيه 

املواشي من اإلبل والبقر والغنم هلا نصب معلومة ال جتـب فيهـا         : ج
 أن تكـون اإلبـل      :من مجلتها الزكاة حىت تبلغها مع توافر الشروط اليت        

 فإذا كان نصاب    ، وهي الراعية مجيع احلول أو أكثره      ،والبقر والغنم سائمة  
 . وال يضم بعضه إىل بعض     ،اإلبل أو البقر أو الغنم مل يكمل فال زكاة فيها         

 ، وعشرون من الغـنم للقنيـة      ،فلو كان عند إنسان ثالث من ابل للقنية       
 ألن كل جنس منها مل      ؛ضها إىل بعض  وعشرون من البقر للقنية مل يضم بع      

  . يبلغ النصاب

 ألا واحلـال مـا      ؛أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إىل بعض        
   وتزكى زكاة النقدين ،ذكر تعترب من عروض التجارة

                                                
إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (يف كتاب   ، و ١٤٠لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

    ٤٩ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 
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   . واألدلة يف ذلك واضحة ملن تأملها،كما نص على ذلك أهل العلم

  

  أحكام خلطة المواشي

 الثالثة أن جيمعوا مواشيهم مـن أجـل         هل جيوز للرجلني أو   : س
   )١( ؟الزكاة

ال جيوز مجع األموال الزكوية أو تفريقها من اجل الفـرار مـن             : ج
 لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ؛ أو من اجل نقص الواجب فيها      ،الزكاة

وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خـشية          (( :يف احلديث الصحيح  
 فلو كان عند رجل أربعون من       .اري يف صحيحه   خرجه البخ  )٢( ))الصدقة

 ويكون بذلك   ،الغنم ففرقها حىت ال جتب فيها الزكاة مل تسقط عنه الزكاة          
   . لكونه متحيالً يف ذلك على إسقاط ما أوجب اهللا؛آمثاً

   فلو كان . وهكذا مجع املتفرق خشية الصدقة ال جيوز

                                                
إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (يف كتاب   ، و ١٤١لسماحته ص   ) وانحتفة اإلخ (نشر يف كتاب  ) ١ (

    ٥٠ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 
   ١٤٥٠باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(
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بل أو بقر أو غنم رجل      لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إىل إ          
آخر حىت ينقص الواجب عنهما بسبب اخللطة اليت ال أساس هلـا وإمنـا              
اختلطا لقصد نقص الواجب عند جميء عامل الزكاة مل يـسقط عنـهما             

   . وكانا بذلك آمثني وعليهما إخراج بقية الواجب،الواجب

 ، ولآلخر سـتون مـن الغـنم       ، فلو كان ألحدمها أربعون من الغنم     
 مل ينفعهما   ، عند جميء العامل حىت ال جتب عليهما إال شاة واحدة          فاختلطا

 ، لكونـه حيلـة حمرمـة      ؛هذا االختالط ومل يسقط عنهما بقية الواجب      
 ، مخساً قيمتها على صاحب األربعـني      ،وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء    

 وهكذا الشاة اليت سـلما للعامـل        .وثالثة أمخاسها على صاحب الستني    
 وعدم العودة إىل    ، وعليهما التوبة إىل اهللا سبحانه     .ذه النسبة بينهما على ه  
  . مثل هذه احليلة

أما إذا كانت اخللطة للتعاون بينهما وليست حيلـة علـى إسـقاط             
الواجب أو نقصه فال بأس ا إذا توافرت شروطها املوضحة يف كتب أهل             

 :ر آنفاً  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح املذكو          ؛العلم
   .)١())وما كان من خليطني فإما يتراجعان بينهما بالسوية((

  
                                                

   ١٤٥١ بني جمتمع برقم باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(
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  تجب الزكاة فيما أعد للتجارة
  من بهيمة النعام ولو كانت معلوفة

 مفيت عام اململكة    ،مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز        : س
  العربية السعودية  حفظه اهللا 

   :د وبع،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   :أبعث لكم سؤايل هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتايل

 وكنت قد أشتريها ديناً علي تكـاثرت عنـدي   ،عندي جتارة أغنام  
 ويف هذه السنة كانت زكاا      ،وحال عليها احلول ويف كل سنة أزكيها      

   . مليون وسبعمائة ألف ريال٣ ريال وعلي ديون تقدر مببلغ ٥٧٠٠

 أما إذا   ،وجتاريت سوى مرتيل ال تغطي هذا املبلغ      وجمموع استثماري   
 فهل جيب علي زكاة أم      ،أدخلت مرتيل يف املسألة فهو يغطي هذا الدين       

   )١(. أفتونا مأجورين؟ال

  

                                                
  هـ ٨/٦/١٤١٩أجاب عليه مساحته بتاريخ . س. ف. استفتاء شخصي مقدم من ب) ١(
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   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 .إذا كانت األغنام راعية مجيع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاا منها          
 جذع ضأن أو معز أنثى إىل       ،تبلغ ربعني رأساً ففيها رأس واحد     إذا كانت   

 فـإذا   ، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إىل مـائتني         ،مائة وعشرين 
 وبعد ذلك ففي كـل مائـة        .زادت عن مائتني واحدة ففيها ثالثة أرؤس      

   .شاة

أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهـي            
 واحلال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها          ربع العشر؛ ألا  

فإذا بلغت قيمتها أربعة آالف ففيها مائـة        . ربع العشر من قيمتها كل سنة     
 وإذا بلغت أربعني ألفاً أعين قيمتها وجب فيها ألف          ،ريال وهي ربع العشر   
 أما الدين املذكور الذي عليكم فال مينـع         . وهكذا ،واحد وهو ربع العشر   

 والسالم  ، ونسأل اهللا أن يويف عنكم وأن يعينكم على كل خري          ،غنمزكاة ال 
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  مفيت عام اململكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم ضرب الوالي قيمة محددة
  لعين ما يجب إخراجه من بهيمة األنعام

ب عندما يأيت العامل ألخذ زكاة يمة األنعام يكون معه مضرو         : س
 حبيـث إن    ، وهذا املضروب أقل من قيمـة العـني        )قيمة حمددة (حمدد  

 فهـل يكتفـي     ،صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من املضروب احملدد        
   )١( ؟بدفع املضروب احملدد

ال بأس إذا دفع لوالة األمور ما ضربوه عليه عن بنـت املخـاض          : ج
اجتهـد ويل    فال حـرج إن      ، ألن الواجب الوسط   ؛وبنت اللبون وغريمها  

   .األمر وقدر القيمة

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز،   . دإعداد وتقدمي   ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  .٥٢ ص ٥ج
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  باب زكاة الحبوب والثمار
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  حكم زكاة الفواكه والخضروات

تنتج بعض املزارع أنواعاً من الفواكه واخلضروات فهل فيهـا          : س
   )١( وما هي األشياء املزروعة اليت تدخلها الزكاة؟؟زكاة

ليس يف الفواكه وحنوها من اخلضروات اليت ال تكال وال تـدخر            : ج
ان وحنومها زكاة إال إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال           كالبطيخ والرم 

 وإمنـا  .عليه احلول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجـارة  
جتب الزكاة يف احلبوب والثمار اليت تكال وتدخر كالتمر والزبيب واحلنطة           

 ،)٢(﴾وآتواْ حقَّه يوم حـصاِدهِ    ﴿ : لعموم قوله تعاىل   ،والشعري وحنو ذلك  
 وقول النيب صـلى اهللا      )٣(﴾وأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ   ﴿ :وقوله تعاىل 
 )٤( ))ليس فيما دون مخسة أوسق من متر وال حب صـدقة          (( :عليه وسلم 

   فدل على ،متفق على صحته

                                                
   ١٥٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٤١ اآلية سورة النعام،) ٢(
   ٤٣سورة البقرة، اآلية ) ٣(
، ومـسلم يف الزكـاة   ١٤٥٩باب ليس فيما دون مخس ذود صدقة برقم         ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٤(

   ٩٨٠برقم 
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 وألن أخـذ الـنيب      ،وجوا فيما بلغ ذلك من احلبوب اليت تكال وتدخر        
زكاة من احلنطة والشعري يدل علـى وجوـا يف          صلى اهللا عليه وسلم ال    

   .واهللا ويل التوفيق، أمثاهلا

   )١(؟هل على اخلضار والفواكه زكاة: س

 لكن إذا جتمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال         ،ليس فيها زكاة  : ج
  . عليها احلول تزكى

  الزكاة تجب في الحبوب
  والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حاالً ومآالً 

 )٢(﴾وآتواْ حقَّه يوم حصاِدهِ   ﴿ :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي     : س
 ذه اآلية يستدل بعض الناس بأا جتب الزكاة يف كـل أنـواع              ،اآلية

.. .الزروع ولو كان عمره قصرياً مثل القوطة واخلس واجلزر واجلرجري         
   )٣( وما هو نصاب الزكاة يف الذهب؟؟إىل آخره

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز،   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  . ٨٦ ص ٥ج
  ).١٤١آليةا(سورة األنعام،  ٢
سالم يف اجلامع الكبري يف     الزكاة ومكانتها يف اإل   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ٣(

   .الرياض
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عال نبه على وقت إعطاء زكاة احلبوب وأنـه يـوم           الرب جل و  : ج
حصادها فإذا حصدها وذراها وحتصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج           

 إمنـا  ، ومل يرد يف اخلضروات زكاة  ، والزكاة عبادة ال تثبت بالرأي     ،الزكاة
 ،جاءت الزكاة يف احلبوب والثمار اليت تكال وتدخر وينتفع ا حاالً ومآالً           

 وأما الفواكه اليت تؤكل يف احلـال وال تـدخر وال            ،الزكاةهذه هي حمل    
 كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عـدا  ،تكال وال توزن فهذه ليست فيها زكاة   

   . إذا بلغ النصاب مخسة أوسق،العنب فإن فيه الزكاة كالتمر
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  حكم الزكاة في التين والزيتون

 . ق .ع. كرم ع من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ امل           
   .)١(سلمه اهللا 

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
   . الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة٢٤/١٠/١٤٠٨ وتاريخ ٤٨٨٨

 ؛وأفيدك بأن التني والزيتون ال جتب فيهما زكاة يف أصح قويل العلماء           
 والـسالم   ، وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه      .ا من اخلضروات والفواكه   ألم

  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  

                                                
  هـ ٣٠/١٠/١٤٠٨ وتاريخ ٣٢٩٣/٢صدرت من مكتب مساحته برقم ) ١(
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  حكم الزكاة في البصل

 سـلمه   . م .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكـرم ع            
   .)١(اهللا

  : رمحة اهللا وبركاته وبعدسالم عليكم و

 ٤٨٣فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم          
هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة يف البـصل          ٥/٢/١٤٠٨وتاريخ  

   . ويف العربة اليت تستعملها يف نقل البضائع،الذي تنتجه مزرعتك

جارة وحال عليـه    وأفيدك بان البصل ال زكاة فيه إال إذا أردت به الت          
 وكـذلك   ، أو حال على مثنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكـاة           ،احلول

 أما تأخري إخراج الزكاة عن وقتـها       ،السيارة أو حنوها إذا أريد ا التجارة      
 وعليك التوبة واالستغفار عما مضى من       ،فإنه ال جيوز إال ملصلحة شرعية     

   وعدم العود إليه مرة ،التأخري

                                                
  هـ ٣/٥/١٤٠٨وتاريخ ) ١١٨٨/٢(صدرت من مكتب مساحته برقم ) ١(
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   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. اجلميع ملا فيه رضاه وفق اهللا.أخرى

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  ما يشترط لوجوب 
  الزكاة في محصول المزرعة

لنا مزرعـة تأكـل   :  السعودية يقول يف سؤاله– جدة  . ض .م: س
النصف اآلخر عند بيعـه    فهل جتب الزكاة على      ،الطيور نصف حمصوهلا  

   )١(؟أو ادخاره

 وهو مخـسة  ،جتب الزكاة فيما حتصل من املزرعة إذا بلغ النصاب       : ج
 والوسق ستون صاعاً بصاع النيب صلى اهللا عليه وسـلم إذا كـان          ،أوسق

 كاحلنطة والـشعري    ،املزروع فيها مما جتب فيه الزكاة من احلبوب والثمار        
   . واهللا ويل التوفيق.حنو ذلكواألرز والتمر والعنب والذرة و

  ما يسقى باألمطار واألنهار فيه العشر
  وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

هناك بعض املزارع يعتمد أصحاا يف الزراعة على األمطـار          : س
   وهل ؟فهل يف حمصول هذه الزراعة زكاة

                                                
، وقد صدرت اإلجابة عنه بتـاريخ       ) املسلمون(سماحته من جريدة    سؤال من ضمن أسئلة موجهة ل     ) ١(
  هـ ٢/٤/١٤١٧
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   )١(خيتلف عن غريه الذي يسقى باملكائن واملواطري؟

ار واألار والعيون اجلارية من احلبوب والثمـار        ما يسقى باألمط  : ج
   .كالتمر والزبيب واحلنطة والشعري ففيه العشر

 ملا ثبت عن النيب صلى      ؛وما يسقى باملكائن وغريها ففيه نصف العشر      
فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواين       (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
ي يف صحيحه من حديث ابـن        رواه البخار  .)٢())أو النضح نصف العشر   
   .عمر رضي اهللا عنهما

  ما اشتري من الحبوب
  قوتاً ال تجب فيه الزكاة 

 وقد خزنتها على    ،أخذت كمية من احلبوب من بعض املزارعني      : س
  أساس أا قوتاً ألوالدي حاضراً ومستقبالً  

                                                
إعـداد  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (،ويف كتاب   ١٥١حتفة اإلخوان لسماحته ص     (نشر يف كتاب    ) ١(

 بتـاريخ   ١٢٢١٣العدد  ) الندوة(، ويف جريدة    ٥٥ ص   ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج      . وتقدمي د 
  ـ ه١١/٩/١٤١٩

) الزكاة(، والنسائي يف ١٤٨٣باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم     ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٢(
باب صدقة الـزروع  ) الزكاة(، وأبو داود يف ٢٤٨٨باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم   

   ١٥٩٦برقم 
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   )١( ؟بإذن اهللا فهل عليها زكاة

دخرة حلاجة اإلنسان لـيس     هذه احلبوب وأشباهها من األموال امل     : ج
 وإمنا الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقـدين الـذهب             ،فيها زكاة 

 وهـذا مـن فـضل اهللا        .والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية       
  .  فله احلمد والشكر على ذلك،وإحسانه ولطفه بعباده

  العمدة في معرفة األنصبة 
  صاع النبي صلى اهللا عليه وسلم

اختلفت املكاييل اليت تعرف ا األنصبة يف الزكاة فمـا هـو            : س
املعتمد يف معرفتها يف هذا الوقت حيث جنـد اختالفـاً بـني علمائنـا        

   )٢( ؟املعاصرين يف حتديدها

 وهو مخسة   ،العمدة يف ذلك على صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم         : ج
   وأربع حفنات ،أرطال وثلث بالعراقي

                                                
، ويف نـشرة رابطـة      ٩٧ ص   ٢جمجع وترتيب الشيخ حممد املسند      ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٩/٧/١٤١٩ -١٣العامل اإلسالمي يف 
إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١٥٣لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ٢(

   ٥٦ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. وتقدمي د
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 . كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغـة         ، اململوءتني باليدين املعتدلتني 
   .واهللا ويل التوفيق
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 باب زكاة النقدين
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  )١(نصاب النقدين

  :فائدة مهمة

 ، من الذهب مقداره عشرون مثقـاالً      الزكاةالنصاب الذي جتب فيه     
 وزنة املثقال اثنتان وسبعون حبة شـعري        ،ومن الفضة مائة وأربعون مثقاالً    

فإذا بلغت قيمة األوراق النقدية والعروض املعدة للتجارة نصاب          ،متوسطة
 وما كان أقل من النصاب املـذكور        ،الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة    

 ومقـدار النـصاب     ،ليس فيه زكاة ملا ورد من األحاديث النبوية يف ذلك         
باجلنيه السعودي واإلفرجني حىت ميكن تقدير األوراق النقدية والعـروض          

 ألن زنـة اجلنيـه   ؛ بذلك أحد عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيـه      التجارية
   . وباهللا التوفيق،املذكور مثقاالن إال ربع مثقال

   .وللطلب جرى حتريره

  رئيس اجلامعة اإلسالمية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  هـ ٢٧/١١/١٣٩٠مية بتاريخ صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسال) ١(
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 ، ما هو مقدار الزكـاة     .أملك مخسة ومثانني جراماً من الذهب     : س
   .)١( جزاكم اهللا خرياً.ضوعوجهوين حول هذا املو

 فـإذا كنـِت     ، ففي أربعني جنيهاً جنيه واحد     ،الزكاة ربع العشر  : ج
 فـإن  ،متلكني مخسة ومثانني جراماً فهو يف األصح أقل من النصاب قلـيالً          

 إن اخلمـسة    : ألن بعض أهل العلـم يقـول       ؛أديِت الزكاة عنه احتياطاً   
ا النصاب اثنني وتسعني إال      وقد حررنا هذا فوجدن    .والثمانني تبلغ النصاب  

 وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهـاً        ، يعين عشرين مثقاالً   ،كسراً يسرياً 
 فإذا بلغ الذهب عندك هذا املقدار أحد عشر جنيهـاً سـعودياً             ،سعودي

 ، يعين جنيه من كل أربعني جنيـه       ،ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر     
ا مخسة ومثانون جراماً     أم . هذا ربع العشر   ،ونصف جنيه من عشرين جنيه    

   . وإن أديت زكاا احتياطاً فحسن،فهي فيما حررنا أقل من النصاب

 وهل كـل حلـي   ؟ما مقدار الذهب الذي جيب إخراج زكاته : س
   )٢(؟املرأة ليس عليه زكاة

                                                
  .الشريط اخلامس عشر) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
طيار والشيخ أمحـد البـاز،   عبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ٢(
  .٥٩ ص ٥ج
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 )أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيـه     ( النصاب   ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 فإذا بلـغ    ،وتسعني جراماً من الذهب    أي ما يعادل اثنني      )عشرون مثقاالً (

 سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من         ،هذا املقدار وحال عليه احلول زكي     
   . ولو كانت احللي تستعمل على الصحيح،الذهب

 لكن الصواب أن احللـي مـن الـذهب          ،وهناك خالف بني العلماء   
والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحـال عليهـا             

   .احلول

 ؟ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي يف وقتنا احلاضر         : س
وما هي النسبة اليت جيب أن تدفع زكاة من ذلـك النـصاب بالريـال        

   )١(السعودي؟

 ومقداره بالريال الـسعودي     ،نصاب الفضة مائة وأربعون مثقاالً    : ج
والواجب ربع   ،ستة ومخسون رياالً سعودياً أو ما يقابلها من العملة الورقية         

 واهللا ويل   .العشر وهو اثنان ونصف من املائة ومخسة وعشرون من األلف         
   .التوفيق

  
                                                

 أمحـد البـاز،   عبد اهللا الطيار والشيخ. إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
   ٧١ ص ٥ج
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  إذا بلغ النقدان
  النصاب ففيهما ربع العشر

 وقد  ،لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام        : س
 إـا مل تبلـغ      : فيقـول  ،طلبت من زوجي مراراً أ يبيعها ويزكي عنها       

 فماذا يلـزمين  ، ومل أزك عنها، سنة تقريبا٢٣ً عليها اآلن    ومر .النصاب
   )١(؟اآلن

 مع العلم بأن النـصاب      ،إذا كانت مل تبلغ النصاب فال زكاة فيها       : ج
 ، ومقدارها ستة ومخسون رياالً من الفضة      ،من الفضة مائة وأربعون مثقاالً    

ح قـويل   فإذا بلغت احللي من الفضة هذا املقدار وجبت فيها الزكاة يف أص           
 وهـو ريـاالن     ، والواجب ربع العشر   ، كلما حال عليها احلول    ،العلماء

 أما الذهب فنصابه    ، ومخسة وعشرون من كل ألف     ،ونصف من كل مائة   
 ، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف باجلنيـه الـسعودي         ،عشرون مثقاالً 

 فإذا حال احلول على احللي من الـذهب         ،وباجلرام اثنان وتسعون جراماً   
 يف أصـح قـويل      ،غ هذا املقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيه الزكاة          البال

   ، وهو ربع العشر،العلماء

                                                
   ٨٣ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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 أو قيمتها مـن العملـة       ،ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه       
 لقول النيب صـلى اهللا عليـه        ؛ وما زاد فبحساب ذلك    ، أو الفضة  ،الورقية
قها إال إذا كان    ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها ح         (( :وسلم

يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكـوى       
ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني             
ألف سنة حىت يقضى بني العباد، فريى سبيله إمـا إىل اجلنـة وإمـا إىل                

   . أخرجه مسلم يف صحيحه. احلديث)١(...))النار

عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث عبد اهللا بن عمـرو بـن              وثبت  
 أنه قال المرأة دخلت عليه صلى اهللا عليه وسلم ويف يـد ابنتـها               ،العاص

 قال هلا صـلى اهللا      . ال : قالت ))؟أتعطني زكاة هذا  (( :مسكتان من ذهب  
 .))أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نـار        (( :عليه وسلم 

 أخرجه أبو داود والنسائي بإسـناد       .)٢( مها هللا ولرسوله   :وقالت ،فألقتهما
   . واهللا ويل التوفيق. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية،صحيح

  

                                                
  .٩٨٧باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ١(
بـاب  ) الزكاة(، والنسائي يف  ١٥٦٣باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم        ) الزكاة(رواه أبو داود يف     ) ٢(

  .٢٤٧٩م زكاة احللي برق
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  مسألة الزكاة في حلي
  )١(الذهب والفضة من مسائل الخالف 

 فقد تكرر السؤال    :بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد        
م زكاة احللي من الذهب والفضة وما ورد يف         من كثري من الناس عن حك     

 ولتعميم الفائدة أجبت مبا يلي واهللا املوفـق واهلـادي إىل    ،ذلك من األدلة  
   :الصواب

ال ريب أن هذه املسألة من مسائل اخلالف بني أهـل العلـم مـن               
 وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع          ،الصحابة ومن بعدهم  

 وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم عمـالً بقولـه           فيه الناس إىل كتاب اهللا    
وإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنـون             " :تعاىل

فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإلَـى اللّـِه          ﴿باهللا واليوم اآلخر ذلك خري    
 ذَِلـك خيـر وأَحـسن       والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخرِ      

 وإذا رددنا هذه املسألة إىل الكتاب والسنة وجدنامها يـدالن           .)٢(﴾تأِْويالً
 وإن  ،داللة ظاهرة على وجوب الزكاة يف حلي النساء من الذهب والفضة          

   سواء كانت قالئد أو أسورة أو ؛كان هذا لالستعمال أو العارية

                                                
  هـ ١٣٨٠ رمضان وشوال عام ١٢، ١١العددان ) راية اإلسالم(كلمة لسماحته نشرت يف جملة ) ١(
   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ٢(
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 ومثل ذلك مـا حتلـى بـه         ،فضةخواتيم أو غريها من أنواع الذهب وال      
 ،السيوف واخلناجر من الذهب والفضة إذا كان املوجود من ذلك نـصاباً           

أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة مـا يكمـل               
 والـدليل   ، وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة          ،النصاب

ـ ﴿: على ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل       ِذين يكِْنـزونَ الـذَّهب     والَّ
يوم يحمـى    .والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ        

علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا مـا    
   .)١(﴾ ما كُنتم تكِْنزونَكَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ

 ومن السنة املطهرة ما ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى اهللا             
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقهـا إال           (( :عليه وسلم أنه قال   

صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى ا جنبه وجبينـه وظهـره             
 ألف سنة مث يرى سبيله      كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني        

 فهذان النصان العظيمان مـن الكتـاب        .)٢())إما إىل اجلنة وإما إىل النار     
والسنة يعمان مجيع أنواع الذهب والفضة ويدخل يف ذلك أنواع احللـي            

 ومن استثىن شيئاً فعليه الدليل املخصص هلذا العمـوم          ،من الذهب والفضة  
  فكيف وقد  ،لو مل يرد إال العموم يف هذه املسألة

                                                
  .٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
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ورد يف هذه املسألة بعينها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكـاة يف             
 منها ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد اهللا بـن              ،احللي

عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن امرأة دخلت على النيب صلى اهللا عليه              
 :اهللا عليه وسـلم  فقال النيب صلى ،وسلم ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب     

أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم      ((:  قال . ال : قالت ))؟أتعطني زكاة هذا  ((
 قـال   .)١( . مها هللا ولرسـوله    : فألقتهما وقالت  ))القيامة سوارين من نار   

   . إسناده صحيح:احلافظ ابن القطان
وخرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانـت              

 فقال عليه الصالة    ؟ يا رسول اهللا أكرت هو     : من ذهب فقالت   تلبس أوضاحاً 
   .)٢())ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس  بكرت(( :والسالم

 اشتراط النصاب وأن ما     : إحدامها ،ففي هذا احلديث فائدتان جليلتان    
   . وال يدخل يف الكرت املتوعد عليه بالعذاب،مل يبلغ النصاب فال زكاة فيه

 أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكرت            :نيةوالفائدة الثا 
   .املتوعد عليه بالعذاب

 وهي املقصود من ذكره وهـي الدالـة علـى           ،وفيه أيضاً فائدة ثالثة   
   ألن أم سلمة رضي اهللا ؛وجوب الزكاة يف احللي

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ١٥٦٤باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(
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   .عنها سألت عن ذلك كما هو صريح احلديث

رضـي اهللا عنـها أن   ومن ذلك ما ثبت يف سنن أيب داود عن عائشة          
ما هذا يـا  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال     

أتـؤدين  (( : فقـال  . صنعتهن أتزين لك يا رسـول اهللا       : قلت ))؟عائشة
   .)١())هو حسبك من النار(( : قال. أو ما شاء اهللا. ال: قلت))؟زكان

يف حلـي    ففي هذه النصوص الداللة الظاهرة على وجوب الزكـاة          
 ألن الرسول صلى اهللا     ؛ وإن أعدت لالستعمال أو العارية     ،الذهب والفضة 

عليه وسلم أنكر على عائشة واملرأة املذكورة يف حديث عبد اهللا بن عمرو             
 ومل يستثن صلى اهللا عليه وسلم من        ،ترك زكاة حليهما ومها مستعملتان له     

 ، النص وعمومـه    فوجب األخذ بصريح   ،احللي شيئاً ال املستعار وال غريه     
   .وال جيوز أن ختصص النصوص إال بنص ثابت يقتضي التخصيص

ليس يف احللي   (( :وأما ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
 فهو حديث ضعيف ال يصلح لالحتجـاج وال يقـوى علـى             )٢())زكاة

  معارضة أو ختصيص هذه النصوص 

                                                
   ١٥٦٥باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف  )١(
  . أبو محزة هذا ميمون ضعيف احلديث: ، وقال١٩٢٦برقم ) زكاة احللي(رواه الدار قطين يف باب ) ٢(
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 نقل  )ه حديث باطل ال أصل له     إن( : بل قال احلافظ البيهقي    ،املتقدم ذكرها 
   . واحلافظ ابن حجر يف التلخيص،عنه ذلك احلافظ الزيلعي يف نصب الراية

ولتكميل الفائدة نوضح للقارئ نصاب الذهب والفضة حىت يكـون          
 ومقدار ذلـك  ، أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقاالً:على بصرية فنقول 

يهاً سـعودياً وثالثـة     من العملة للذهب املوجودة حالياً هو أحد عشر جن        
 ألن زنة اجلنيه الواحد بتحرير أهل اخلربة من الصاغة مثقاالن           ؛أسباع جنيه 

 ومقدار ذلك مـن     ، وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقاالً       ،إال ربع 
 فمن ملك املبلـغ     ،العملة الفضية احلالية ستة ومخسون رياالً سعودياً فضة       

 أو عـروض    ،ن النقود الورقيـة    أو ملك م   ،املذكور من الذهب والفضة   
التجارة ما يساوي املبلغ املذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال            

   . وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة،عليه احلول

ليس فيما دون مخـسة     (( :واحلجة يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم       
مخـس   واألوقية أربعون درمهاً  والدرهم نصف مثقال و        )١())أواق صدقة 

 فإذا  ، والدرهم السعودي الفضي مثقاالن ونصف     ،مثقال بتحرير أهل العلم   
  نظرت يف زنة 

                                                
) أول الزكاة (، ومسلم يف    ) ١٤٠٥(باب ما أُدي زكاته فليس بكرت برقم        ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٩٧٩برقم 
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 وهـي  ،الستة واخلمسني الدرهم السعودي وجدا تبلغ مخـس أواق  
   .مائة وأربعون مثقاالً

 ،وأما دليل نصاب الذهب فهو ما رواه أمحد وأبو داود بإسناد حسن           
 قال رسول اهللا صـلى اهللا       :عنه قال  عن علي رضي اهللا      ،واللفظ أليب داود  

إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخـسة       (( :عليه وسلم 
دراهم وليس عليك شيء يعين يف الذهب حىت يكون لك عشرون ديناراً،            
فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها احلول ففيها نصف دينار فما زاد             

   . انتهى)١())حيول عليه احلولفبحساب ذلك وليس يف مال زكاة حىت 

 فيكـون  ،والدينار عملة ذهبية وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلـم    
 واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم      ،النصاب من الذهب عشرون مثقاالً كما تقدم      

   .على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  املدرس يف كلية الشريعة بالرياض

  

                                                
   ١٥٧٢برقم ) باب زكاة السائمة(رواه أبو داود يف  الزكاة ) ١(
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هناك إسراف من بعض النساء يف لبس الذهب مع أن لبـسه            : س
 طبعاً الزكاة فـرع مـن فـروع         ؟ فما حكم الزكاة يف الذهب     ،حالل

  . )١(موضوعنا عن االستهالك واإلنفاق 

 كما ثبـت عـن      ،الذهب واحلرير قد أحال لإلناث دون الرجال      : ج
ـ  (( :رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أنه قال  اث أحل الذهب واحلريـر إلن

 خرجه أمحد والنسائي والترمذي وصححه      )٢())أميت، وحرم على ذكورها   
  . من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه

   ؟واختلف العلماء يف الزكاة هل جتب يف احللي أم ال

فذهب بعض العلماء إىل أا ال جتب يف احللي الـذي تلبـسه املـرأة      
 أي وجوب الزكاة فيه      وهذا هو الصواب   ، وقال آخرون إا جتب    ،وتعريه

   . لعموم األدلة؛ وحال عليه احلول،إذا بلغ النصاب

                                                
من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعد احملاضرة اليت ألقاها يف مجعية الوفاء اخلريية يف رجـب عـام               ) ١(

هـ، وقد سبق نشره يف اجلـزء  ٧/٧/١٤٠٤ بتاريخ ٤٢١٠العدد ) اجلزيرة(هـ، ونشر يف جريدة     ١٤٠٤
  ١٢٤صـ . موعالرابع من هذا ا

، والنسائي يف   ١٩٠٠٨حديث أيب موسى األشعري برقم      ) أول مسند الكوفيني  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(
   ٥١٤٨ باب حترمي الذهب على الرجال برقم ٩الزينة (
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 ومائة وأربعون مثقاالً مـن      ،والنصاب هو عشرون مثقاالً من الذهب     
 فإذا بلغ احللي من الذهب من القالئد أو األسورة أو حنوها عشرين             ،الفضة

يهـاً   والعشرون مثقاالً تعادل أحد عـشر جن       ،مثقاالً وجبت فيها الزكاة   
   .ونصفاً من اجلنيهات السعودية

 فإذا بلغ احللي مـن الـذهب هـذا          ، جراماً )٩٢(ومقداره باجلرام   
 ، فإنه جتب فيه الزكـاة     – أحد عشر جنيهاً ونصف      – جراماً )٩٢(املقدار

   .والزكاة ربع العشر من كل ألف مخسة وعشرون كل حول

 عليـه   وقد ثبت عن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة دخلت           
 . ال : قال ))؟أتعطني زكاة هذا  (( : فقال ،ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب     

 قـال   ))؟أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار         (( :فقال
فخلعتـهما  ( : وهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما          ،الراوي

 رواه  )١()لرسـوله مها هللا و  : فألقتهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالت       
   .أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

 : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهـب      ،وقالت أم سلمة رضي اهللا عنها     
   : فقال عليه الصالة والسالم؟أكرت هذا يا رسول اهللا

                                                
  ٨٣سبق خترجيه يف صـ ) ١(
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 رواه أبـو داود والـدار       )١())ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكرت       ((
   .قطين وصححه احلاكم

 حديث عائشة رضي اهللا عنها بـسند صـحيح          وأخرج أبو داود من   
 دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف يدي فتخات مـن              :قالت
 صنعتهن أتزين لك يا رسـول       :فقلت " ؟ما هذا يا عائشة    " : فقال ،ورق
هـو  (( : قـال  . أو ما شاء اهللا    ، ال : قلت ))؟أتؤدين زكان (( : قال ."اهللا  

حلاكم كما ذكر ذلك احلـافظ ابـن         وقد صححه ا   )٢())حسبك من النار  
   . الفضة: واملراد بالورق،حجر يف بلوغ املرام

فدل ذلك على أن الذي ال يزكى هو كرت يعذب به صـاحبه يـوم               
 نسأل اهللا للجميع التوفيق واإلعانة واهلداية وصـالح         .القيامة والعياذ باهللا  

ا فيه خـري     كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكن ومجيع املسلمني مل         ،العمل
 وأن يتوفانا اهللا مجيعاً عليه إنه مسيع قريب  وصلى اهللا وسلم على              ،اإلسالم

   .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  
                                                

  ٨٦سبق خترجيه يف صـ ) ١(
  ٨٧سبق خترجيه يف صـ) ٢(
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  المسائل الخالفية
  المعول فيها على الدليل

يرد بعض الفقهاء وجوب زكاة احللي املعد لالستعمال بعـدم          : س
ال خيلو منه بيت تقريبـاً      انتشار ذلك بني الصحابة والتابعني، مع أنه مما         

فهو كالصالة يف وجوا وحتديد أوقاا وكذا الزكاة عموماً بوجوـا           
 وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة         ،أخل.. .وحتديد أنصبتها 

القول بعدم الوجوب كعائشة رضي اهللا عنها وابن عمر رضي اهللا عنهما           
   )١( ؟ فكيف جياب عن ذلك.وغريمها

لة كغريها من مسائل اخلالف املعول فيهـا ويف غريهـا    هذه املسأ : ج
 لقول  ؛ فمىت وجد الدليل الذي يفصل الرتاع وجب األخذ به         ،على الدليل 
يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلـي          ﴿ :اهللا سبحانه 

     يِفي ش متعازنفَِإن ت ِر ِمنكُماَألم        موِل ِإن كُنـتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَر
 وقولـه عـز     ،)٢(﴾تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً       

  : وجل

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢٠٧العـدد   ) الندوة(، ويف جريدة    ١٤٧سماحته ص   ل) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ٤/٩/١٤١٩
   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ٢(



  

 - ٩٤ -

 وال يضر من عـرف  .)١(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه      ﴿
 وقد تقرر يف الشريعة أن      ،من خالفه من أهل العلم    احلكم الشرعي وقال به     

خطأ فله أجـر    أ ومن   ،من أصاب احلكم من اتهدين املؤهلني فله أجران       
   . ويفوته أجر الصواب،على اجتهاده

وقد صح بذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف              
مهم حكم   وبقية اتهدين من أهل العلم بشرع اهللا حك        ،احلاكم إذا اجتهد  

   .احلاكم اتهد يف هذا املعىن
وهذه املسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغريها           

 فالواجب على أهل العلم فيها ويف غريها بذل الوسع          ،من مسائل اخلالف  
 وعلى  ، وال يضر من أصاب احلق من خالفه يف ذلك         ،يف معرفة احلق بدليله   

سن الظن بأخيه وأن حيمله علـى أحـسن         كل واحد من أهل العلم أن حي      
 . وإن خالفه يف الرأي ما مل يتضح من املخالف تعمده خمالفة احلق            ،احملامل

   .واهللا ويل التوفيق
لقد اختلفت أقوال العلماء بالنـسبة لزكـاة حلـي النـساء            : س

املستعملة بني موجب للزكاة ومسقط هلا، لذا أرجو وضع حـد هلـذه             
، وإذا كان اجلواب بالوجوب فمـاذا تفعـل         االختالفات وقوالً فاصالً  

  املرأة اليت ليس لديها 

                                                
   ١٠سورة الشورى، اآلية ) ١(
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   )١(سوى حليها؟

قد اختلف العلماء رمحهم اهللا والصحابة قبلهم يف زكـاة احللـي            : ج
للنساء من الذهب والفضة من القالئد واألسورة واخلوامت وأشباه ذلك إذا           

ون مثقاالً من    ومائة وأربع  ، وهو عشرون مثقاالً من الذهب     ،بلغت النصاب 
 مقداره من الذهب املستعمل أحد عشر جنيهـاً وثالثـة أسـباع          ،الفضة
 ومقداره من الفضة ستة ومخسون درمهاً أو ما يعادهلا من العمـل             ،اجلنيه

 فقال بعض أهـل     ، وما زاد عليه فمن باب أوىل      ، هذا أقل نصاب   ،الورقية
إذا بلغـت    إن عليها الزكـاة يف احللـي         :العلم من الصحابة ومن بعدهم    

 . لعموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة يف الـذهب والفـضة           ؛النصاب
   . لكوا معدة لالستعمال؛ ال جتب فيها الزكاة:وقال آخرون

 لعموم األدلة الدالـة علـى وجـوب    ؛ والراجح وجوب الزكاة فيها  
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا سـألته أم            ؛الزكاة يف الذهب والفضة   

 ،)٢())فزكي فليس بكرت   ما بلغ أن يزكى   (( : أكرت هو قال   :احلليسلمة عن   
  وألنه صلى اهللا عليه وسلم سأل امرأة عليها 

                                                
يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(

  .بالرياض
  .سبق خترجيه) ٢(
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 فقال عليه الصالة    ، ال : فقالت ))؟هل تؤدين زكاما  (( :سواران من ذهب  
 . احلـديث  )١(..))أيسرك أن يسورك اهللا ما سوارين من نار       ((: والسالم

ا ما تزكي به سوى احللي فعليها أن تبيع مـن           وإذا كانت املرأة ليس لديه    
 وإن زكى عنها زوجها أو غريه بإذا فـال          ،احللي أو تقترض ما تزكي به     

   . واهللا ويل التوفيق.بأس

إن والديت متلك حلياً من الذهب معداً لالستعمال وقد كنـت           : س
إن العلماء خمتلفون يف    : أقول هلا إنه جيب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول        

زكاة الذهب املعد لالستعمال، هل جتب زكاة الذهب املعد لالستعمال          
   )٢(أم ال؟

 منهم من قال فيه     ،هذا مثل ما قالت أمك فيه خالف بني العلماء        : ج
 ، أن فيـه الزكـاة     : والـصواب  ، ليس فيه الزكاة   : ومنهم من قال   ،الزكاة

يـه   فعليهـا ف ، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النـصاب        ،فأخربها بذلك 
 ومقدار النصاب من الذهب أحـد       ،الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر     

 فإذا بلـغ    ،عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه يعين أحد عشر جنيهاً ونصف         
 أما املاس   ، وإن كان أقل فال زكاة فيه إذا كان ذهباً         ،هذا ما عندها يزكى   

  واللؤلؤ 
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
  . ن ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان الربا وخطرهم) ٢(
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 إمنا الزكاة فيهـا     ،واجلواهر األخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس        
 إمنا الزكـاة    ، أما إذا كانت للبس فال زكاة فيها       ،إذا كانت للبيع والتجارة   

   . فهذان املعدنان مها اللذان فيهما الزكاة،يف الذهب والفضة

  وجوب الزكاة في الحلي
  الملبوس أو المعد للبس أو العارية

من املعلوم أنه حصل خالف بني أهل العلم يف إخراج زكـاة             : س
 ؟ فما رأي مساحتكم يف ذلـك      ،حللي امللبوس أو املعد للبس أو العارية      ا

 وإن كان   ؟وعلى فرض القول بوجوب الزكاة يف ذلك فهل فيه نصاب         
فيه نصاب فيظهر من األحاديث الدالة على الوجوب يف احللـي الـيت             

 .توعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها بالنار، أا ال تبلـغ نـصاباً             
   )١( ذلك؟فكيف جياب عن

 مـن   ، أو املعد للبس أو العاريـة      ،يف وجوب زكاة احللي امللبوس    : ج
 لعموم  ؛ واألرجح وجوا فيه   ،الذهب والفضة خالف مشهور بني العلماء     

  األدلة يف وجوب الزكاة يف 

                                                
 بتـاريخ  ١٥١٩العـدد  ) الـدعوة (، ويف جملـة    ١٤٥لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(
  . هـ٨/٧/١٤١٦
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 وملا ثبت من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي            ،الذهب والفضة 
 صلى اهللا عليه وسلم ويف يد ابنتـها          أن امرأة دخلت على النيب     ،اهللا عنهما 

 ؟أتعطني زكاة هذا   " : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،مسكتان من ذهب  
أيسرك أن يسورك اهللا مـا      (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     . ال :فقالت" 

   )١(. مها هللا ولرسوله: وقالت، فألقتهما))سوارين من نار؟

ا  أـا كانـت تلـبس        وملا ثبت من حديث أم سلمة رضي اهللا عنه        
 فقال عليـه الـصالة      ؟ أكرت هو  ، يا رسول اهللا   :أوضاحاً من ذهب فقالت   

 ومل يقل هلا صـلى      .)٢())ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكرت      (( :والسالم
   . إن احللي ليس فيها زكاة:اهللا عليه وسلم

 مجعاً بينها   ،وكل هذه األحاديث حممولة على احللي اليت تبلغ النصاب        
 ألن األحاديث يفسر بعضها بعـضاً كمـا أن اآليـات            ؛قية األدلة وبني ب 

 وختـص   ، كما أن األحاديث تفسر اآليـات      ،القرآنية تفسر بعضها بعضاً   
 وما كان من عند     ، ألن اجلميع من عند اهللا سبحانه      ؛ وتقيد مطلقها  ،عامها

 وهكـذا   . ويفسر بعضه بعضاً   ، بل يصدق بعضه بعضاً    ،اهللا فإنه ال يتناقض   
 ، وعروض التجـارة   ، من النقود  ؛ متام احلول كسائر أموال الزكاة     البد من 

   . واهللا ويل التوفيق.ويمة األنعام
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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  األصح وجوب الزكاة 
  في حلي الذهب والفضة

   )١(؟هل يف احللي زكاة: سائلة تقول: س

 جتـب   : فمن قائل  ،احللي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها      : ج
 ، على قولني مشهورين للعلمـاء     ،فيها زكاة  ليس   : ومن قائل  ،فيها الزكاة 

 فإذا بلـغ الـذهب      ،واألصح منهما أن يف احللي زكاة إذا بلغت النصاب        
 ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهـاً          ،عشرين مثقاالً 

 وإن نقصت عن ذلك فال      . وباجلرام اثنان وتسعون جراماً    ،سعودياً ونصف 
 ويف املائـة    ،في كل ألف مخسة وعشرون     ف ، وهي ربع العشر   ،شيء فيها 

   .اثنان ونصف
 وجبـت فيهـا     ،وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعني مثقـاالً        

 ومقدارها بالدراهم السعودية سـتة ومخـسون ريـاالً بالعملـة            ،الزكاة
   .السعودية من الفضة

 والـدليل   . وما كان اقل من ذلك فليس فيه شيء        ،  هذا هو النصاب  
اة يف احللي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسـول اهللا            على وجوب الزك  

   :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
                                                

  السؤال من برنامج نور على الدرب ) ١(
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ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها، إال إذا كان يوم القيامـة   ((
 ...))صفحت له صفائح من نار، فيكوى ـا جبينـه وجنبـه وظهـره            

   .احلديث
ة والـسالم  وهكذا ثبت عنه عليه الصال.  وهذا يعم احللي وغري احللي   

 يعين سوارين مـن     ،أنه دخلت عليه امرأة يف يد ابنتها مسكتان من ذهب         
أيسرك أن يسورك   (( : قال . ال : قالت ))أتعطني زكاة هذا؟  (( : فقال ،ذهب

 . مها هللا ولرسـوله    : فألقتهما وقالت  ))اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار      
   .أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

يضاً صلى اهللا عليه وسلم أنه سألته أم سـلمة رضـي اهللا             وثبت عنه أ  
ما بلـغ أن    (( : فقال ؟ أكرت هذا  :عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب      

   . فدل ذلك على أن احللي تعترب كرتاً إذا مل تزك))يزكى فزكي فليس بكرت
فالواجب على املرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة            

 كما تقدم وحال عليها احلول، وأما ما سوى الذهب          –إذا بلغت النصاب    
 واهللا ويل   .والفضة كاملاس واللؤلؤ وغريمها فال زكاة فيها إذا كانت للبس         

   .التوفيق
هل جتب الزكاة يف الـذهب الـذي تقتنيـه املـرأة للزينـة              : س

   )١(؟واالستعمال فقط وليس للتجارة
                                                

عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،   . إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة السيخ(ب نشر يف كتا  ) ١(
   ٦٢ ص ٥ج
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نصاب ومل تكـن    يف وجوب الزكاة يف حلي النساء إذا بلغت ال        :  ج
 والصحيح أا جتب فيها الزكاة إذا بلغـت  ،للتجارة خالف بني أهل العلم   

   .النصاب ولو كانت رد اللبس والزينة
 ومقداره أحد عشر جنيهـاً وثالثـة   ،ونصاب الذهب عشرون مثقاالً  

 فإن كان احللي أقل من ذلك فليس فيه زكـاة ن            ،أسباع اجلنيه السعودي  
 ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الـذهب أو           إال أن تكون للتجارة   

   .الفضة نصاباً
 ومقداره من الدراهم ستة     ،أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقاالً      

 ، فإن كان احللي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة           ،ومخسون رياالً 
مـن  إال أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتـها نـصاباً             

   .الذهب أو الفضة
والدليل على وجوب الزكاة يف احللي من الذهب والفضة املعدة للبس           

ما من صاحب ذهب وال فضة ال       (( :عموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح مـن نـار               

   . احلديث)١())فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره
  :بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما وحديث عبد اهللا 

                                                
  ) ٨٣(سبق خترجيه ص ) ١(
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أن امرأة دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف يد ابنتها مسكتان من               
أيسرك أن يسورك   (( : قال . ال : قالت ))؟اتعطني زكاة هذا  (( : فقال ،ذهب

 . ولرسـوله   مها هللا  : فألقتهما وقالت  ))اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار      
   .أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن

 أا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب       ،وحديث أم سلمة رضي اهللا عنها     
ما بلـغ أن    (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     ؟ يا رسول اهللا أكرت هو     :فقالت

 ، رواه أبو داود والدار قطين وصححه احلاكم       )١())يزكى فزكي فليس بكرت   
   . عليه وسلم ليس يف احللي زكاةومل يقل هلا صلى اهللا

لـيس يف احللـي     (( :وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 فهو حديث ضعيف ال جيوز أن يعارض به األصل وال األحاديـث           ))زكاة

   . واهللا ويل التوفيق،الصحيحة

 : وبعضهم قـال   ، ليس يف حلي النساء زكاة     :بعض الناس قال  : س
 فما الصحيح   .ملستعمل من احللي دون املستعمل    جتب الزكاة على غري ا    

   )٢(؟يف ذلك أثابكم اهللا

                                                
  ).٨٦(سبق خترجيه ) ١(
طيار والشيخ امحـد البـاز،   عبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة السيخ(نشر يف كتاب   ) ٢(
  .٦٤ ص ٥ج
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الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة جتـب يف حلـي النـساء             : ج
 من ذهب أو فضة إذا حال عليه احلـول          ،املستعمل وغري املستعمل مجيعه   

   .وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إىل نقد آخر أو عروض جتارة

ملرأة امللبوس هل عليه زكاة خترج عنه أو ما هو          بالنسبة حللي ا  : س
   )١( ؟حكمه

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة يف حلي النساء مـن            : ج
 ، وهو ربـع العـشر     ،الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول       

 ومخس وعشرون من األلف وهكذا       ،ومقدار ذلك رياالن ونصف من املائة     
   .ى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وصل،وفق اهللا اجلميع

  

  حديث ضعيف" ليس في الحلي زكاة : " حديث

 فهل  ؟ حلي املرأة إذا كانت ال متلك غريه       ؛ ما حكم زكاة احللي    :س
   )٢(؟صحة األحاديث الواردة فيه مطلقاً وما ؟تبيع منه لتؤدي الزكاة

                                                
  .مستشفى اهلدا للقوات املسلحة.  غ.س. م لسماحته من عاستفتاء شخصي مقد) ١(
  .هـ١٥/٣/١٤٠٠يف  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف اجلامع الكبري مبدينة الرياض،) ٢(
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بني أهـل   فيها خالف   ، احللي اليت عند النساء من الذهب والفضة       :ج
 فبعض أهل العلم من الـصحابة ومـن         ،العلم إن كانت تستعمل أو تعار     

   . ويكفي لبسها وإعارا، ال زكاة فيها:بعدهم قالوا
 لعموم األدلة الدالة على زكاة      ؛ فيها الزكاة  :وقال آخرون منهم أيضاً   

 منها حديث عبد اهللا     ؛ وألحاديث خاصة جاءت يف احللي     ،الذهب والفضة 
 صـلى اهللا عليـه      -أن النيب    - ا رضي اهللا عنهم   -العاص    بن عمرو بن    

 :فقال هلـا   ،)أي سوارين (رأى يف يد امرأة مسكتني من ذهب         -وسلم  
: - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -  قال ، ال : قالت ))؟أتؤدين زكاة هذا  ((
 ، فألقتـهما ))؟أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نـار          ((

   )١(.له مها هللا ولرسو:وقالت
وملا جاء أيضاً يف احلديث الصحيح عن أم سلمة رضي اهللا عنها أـا              

 - قـال    ؟ يا رسول اهللا أكرت هذا     :كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت     
ومل  ،)٢( ))ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكـرت       (( :-صلى اهللا عليه وسلم     

   . ليس يف احللي زكاة:يقل هلا
حىت  ، النصاب وحال عليها احلول    والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت     

   :يقول ن اهللا  جل وعال  أل؛تعارولو أا تستعمل أو 

                                                
  ) ٨٣( ص  .سبق خترجيه) ١(
  ) ٨٦( ص .سبق خترجيه) ٢(
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 وقد رددنا هذا إىل     )١(﴾فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسولِ       ﴿
فليس لنـا أن نتـرك    ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة       

 بل الدليل صح بوجوب     ،وال دليل  ،ص شيئاً من ذلك    إال بدليل خي   ،الزكاة
  . الزكاة

فهو حديث ضعيف عند أهل      ،)٢())ليس يف احللي زكاة   (( :أما حديث 
 ال للبس وال    ؛ وأما احللي اليت تعد للنفقة واالدخار وحاجات الزمان        ،العلم

 أما احللي من املاس والآللئ ومـا        ،فهذه عند اجلميع فيها الزكاة     ،للعارية
   .إال إذا كانت للتجارة ، ذلك فال زكاة فيهاأشبه

واملشترى  ،هل جتب الزكاة يف الذهب اخلاص بالزوجة والبنات       : س
   )٣( ؟أم ال جتب يف ذلك الزكاة ،بقصد استعماله للزينة

 منهم مـن    -رمحة اهللا عليهم     - هذه مسألة اختلف فيها العلماء       :ج
 ومنهم من قـال أـا ال   ، لعموم األدلة وألدلة خاصة ؛أوجب فيها الزكاة  

   . ألا مستعملة؛جتب

  والصواب أا جتب الزكاة يف احللي إذا بلغ النصاب 
                                                

  .٥٩سورة النساء، اآلية ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  . ، الوجه األول١٤ :شريط رقمال، ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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ما مـن صـاحب     (( : لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم      ؛ولو أنه مستعمل  
ذهب أو فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت لـه               

وى ـا جنبـه وجبينـه    صفائح من نار، فأمحي عليها يف نار جهنم، فيك       
   . احلديث)١())وظهره

وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه جاءته امـرأة ويف يـد ابنتـها               
أتعطني زكـاة   (( : فقال – يعين سوارين من ذهب      –مسكتان من ذهب    

أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين        (( : قال ، ال : قالت ))؟هذا
  .)٢( هللا ولرسوله مها: وقالت، فألقتهما))من نار؟

أن احللي داخل يف عموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة           ،واملقصود
 أا كانت تلبس أوضاحاً     :ومن هذا حديث أم سلمة    . يف الذهب والفضة  

ما بلـغ أن يزكـى      (( : قال ؟أكرت هو :  يا رسول اهللا   :فقالت ،من ذهب 
   . ليس فيها زكاة:ومل يقل هلا ،)٣())فزكي فليس بكرت

فهو حديث ال يصح عن الـنيب        ،))ليس يف احللي زكاة   ((ديث  أما ح 
   .صلى اهللا عليه وسلم

أن يف احللي زكاة من ذهب       ،أن الصحيح من قويل العلماء     ،واخلالصة
   عشرون : والنصاب، بلغت النصاباأو فضة إذ

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  .سبق خترجيه) ٣(
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 ومقدار ذلك باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثالثـة أسـباع            ،مثقاالً
   .اجلنيه

 مثقاالً، ومقدار زكاة الفضة بالريال الـسعودي        )١٤٠( ومن الفضة 
 رياالً من الفضة وما يعادهلا من العمل، فإذا بلغـت احللـي هـذا               )٥٦(

  . وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها احلول، املقدار

ئتان افإذا كانت احللي تبلغ عشرة آالف ففيها م       ،  والواجب ربع العشر  
   . وذلك يزيدها ويربئ ذمتها.هكذا و،وهي ربع العشر ،ومخسون

ولكـين ال   ، أملك بعض احللي من الذهب أكثر من النـصاب       :س
 كي ينفـع أوالدي البـنني عنـد         ؛ حيث أحتفظ ببعضه   ،أستعمله كله 

 والنقود سـرعان مـا      ، حيث أم ما زالوا يف مرحلة التعليم       ،زواجهم
   .نتصرف فيها بعكس الذهب

حـىت ولـو مل يبلـغ        ،عملهوسؤايل هل أدفع زكاة الذي ال أسـت       
   )١( ؟ أم جيب علي دفع زكاة مجيع ما أملك من ذهب؟النصاب

ىل إ فقد ذهب بعض أهل العلـم    ، الصواب أن عليك زكاة اجلميع     :ج
   ولكنه قول ،أن احللي املستعملة ال زكاة فيها

                                                
  .الوجه الثاين ،١٤ :الشريط رقم ،) نور على الدرب(من برنامج ) ١(



  

 - ١٠٨ -

سـواء   أن احللي تزكـى    : والصواب الذي عليه األدلة الشرعية     ،مرجوح
   .أو معارة عملةكانت مدخرة أو مست

ـ  وال،فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب      )٢٠(صاب هـو  ن
 ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً وثالثـة          ،مثقاالً من الذهب  

ربـع   ،وجبت الزكاة فيهـا    ، فإذا بلغت احللي هذا املقدار     .أسباع اجلنيه 
   .العشر كل سنة

 وهي ربع   ،مئتان ومخسون  ففيها   ، آالف )١٠(فإذا كانت احللي تبلغ     
 وهكذا ما زاد    ، فإذا زكت هذا املقدار فهو الواجب عليها       ، وهكذا ،العشر
 أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ ألن النصاب شـرط يف               .عليه

 :وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه قـال            . وجوب الزكاة 
ذا كان يوم القيامـة  ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها، إال إ ((

صفحت له صفائح من نار، فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره يف يوم كـان              
 .)١())مقداره مخسني ألف سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النـار             

   .احلديث متفق عل صحته
وجاءته صلى اهللا عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها ويف يدها سواران من            

أيسرك أن يـسورك    (( : قال ، ال : قالت ))؟اة هذا أتعطني زك (( :ذهب قال 
  اهللا ما يوم القيامة سوارين من 

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
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   )١(. مها هللا ولرسوله: وقالت، فألقتهما))؟نار
 . وكانت تلبس أوضاحاً من ذهـب      :وسألته أم سلمة رضي اهللا عنها     

ما بلغ أن   (( : عليه الصالة والسالم   - فقال   ؟ يا رسول اهللا أكرت هذا     :قالت
   .))فليس بكرتيزكى فزكي 

. يستحق صـاحبه العقوبـة    ،  فدل ذلك على أن ما مل يزك يعترب كرتاً        
 وقطـع الـذهب     ، كاجلنيهات احملفوظة  ،واحللي اليت ال تزكى من الكنوز     

 وإن كان يف املخـازن      ،وإن كان على ظهر األرض     ،احملفوظة تسمى كرتاً  
 ،زكاة وكل شيء ال تؤدى زكاته وهو من أموال ال         - الصناديق   –الظاهرة  

 فعليك أيتها األخـت أن تـؤدي    .يعترب كرتاً يعذب به صاحبه يوم القيامة      
   . وفقك اهللا–زكاة احملفوظ وامللبوس مجيعهاً 

 هـل جيـب فيهـا       ، عندي ست حبات بناجر، وقالدة ذهب      :س
   )٢(؟زكاة
 ولو كانت تلـبس أو      ، الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب       :ج
كانت تبلغ أحد عشر جنيهاً وثالثة أسـباع         فتجب فيها الزكاة إذا      ،تعار
   . مثقاالً)٢٠( :أي ؛اجلنيه

   أما إذا كانت أقل من ،فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة

                                                
  ) ٨٣( ص .سبق خترجيه) ١(
  .  الشريط اخلامس عشر ،) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
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 أقـل   :أي ؛ أقل من أحد عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه        :هذا املقدار أي  
   .فليس فيها زكاة ،من عشرين مثقاالً

 ويف األلـف مخـسة     ،ونـصف يف املائة اثنـان      ،والزكاة ربع العشر  
   . ربع العشر: أي. ويف عشرة آالف مئتان ومخسون،وعشرون

  يجب إخراج زكاة
  الحلي منذ العلم بوجوبها

 ، من اهلفوف يف اململكة العربية السعودية      . ع . ع .ل/  األخت   :س
وهي معـدة    ، عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة       :تقول يف سؤاهلا  

مث أضيف بعض املال على قيمتها وأشـتري         ،اوأحياناً أقوم ببيعه   ،للزينة
 وقد مسعت  بوجوب الزكاة يف       ، واآلن عندي بعض احللي    ،أحسن منها 

 فما هو   ،األمر كذلك   وإذا كان  ؟ فهل هذا صحيح   ،الذهب املعد للزينة  
 مع العلم أنـين ال أسـتطيع أن     ،احلكم يف املدة املاضية اليت مل أزك فيها       
 ،أثـابكم اهللا    أفتونا ؟ املدة الطويلة  أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه      

   .)١(ووفقكم
                                                

حممد / مجع وترتيب الشيخ     ،) فتاوى إسالمية (هـ، ويف كتاب    ١٤١٣شعبان  ) ةالة العربي (نشر يف   ) ١(
 عبـد اهللا الطيـار،    / إعداد وتقدمي د     ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ٨٤ :، ص ٢املسند ج 
  .٦٨ :ص ،٥أمحد الباز ج/ والشيخ
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 وأما ما مـضى     ،جيب عليك الزكاة منذ علمك بوجوا يف احللي       : ج
 ألن األحكام الشرعية    ؛ فليس فيها زكاة   ،قبل ذلك من األعوام قبل علمك     

   .إمنا تلزم بعد العلم

 ،وهو عشرون مثقـاالً  ،والواجب ربع العشر إذا بلغت احللي النصاب    
 فـإذا بلغـت     ،قداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيه       وم

 ففيها الزكاة يف كـل      ،أو ما هو أكثر منه     ،احللي من الذهب هذا املقدار    
   .ألف مخسة وعشرون

ومقدارها من الفضة سـتة      ،فنصاا مائة وأربعون مثقاالً    ،وأما الفضة 
والواجب يف ذلك ربـع      . أو ما يعادهلا من العملة الورقية      ،ومخسون رياالً 
   .العشر كالذهب

 ،إذا كانت للـبس    ،وأما األملاس واألحجار األخرى فليس فيها زكاة      
مثل الـذهب    -ففيها الزكاة على حسب قيمتها       ،أما إن كانت للتجارة   

  .  واهللا ويل التوفيق.إذا بلغت النصاب والفضة



  

 - ١١٢ -

 غ  . ع .ع/ إىل حضرة املكـرم     ،  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
   )١( - سلمه اهللا -

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم           
 الذي تسأل فيه عـن وجـوب        ،هـ١٥/٩/١٤٠٧وتاريخ   ،٣٦٢٥

 وهل يلزم زوجتك زكاة عن احللي الذي باعته         ،الزكاة يف حلي النساء   
   ؟ل يلزمها زكاة عما مضى من السنوات وه؟وال تدري كم جرام هو

 ال ،بأا إذا كانت باعته وهي ال تعلم وجوب الزكـاة فيـه      ،وأفيدك
 إن كان   ، والقرض الذي هلا عند أبيك ال يلزمها فيه زكاة         ،يلزمها فيه زكاة  

 والـسنوات   ، أما إذا كان مليئاً باذالً فعليها زكاته كل سنة         ،أبوك معسراً 
إذا كانت مل تعلم وجوب الزكاة يف احللـي          ،زكاةاملاضية ليس عليها فيه     

 والـسالم علـيكم   . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضـاه   .إال يف الوقت احلاضر   
   .ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .هـ١١/١١/١٤٠٧يف  ،٢ / ٣١٣٣ :صدرت من مكتب مساحته برقم) ١(



  

 - ١١٣ -

 ، ومل تزك عنه جلهلها حبكـم الزكـاة        ، امرأة كان لديها ذهب    :س
 وبعد معرفتها حبكم الزكاة ووجوا زكت ما        ،قد باعت الذهب  وحالياً  

 وهل عليهـا زكـاة لذهبـها        ؟ فهل هي آمثة لذلك    ،عندها من ذهب  
 ؟ وهي جتهل مقـدار نـصابه      ،فكيف تزكيه  ، وإذا كان كذلك   ؟السابق
   )١(.مأجورين أفيدونا
 عليها الزكاة عن حليها من حني علمت على القول الصحيح أما            :ج

 وفـق اهللا    .قة اليت مل تعلم فيها احلكم الشرعي فال شيء عليها         املدة الساب 
   .اجلميع
 امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب،  ومل تعلم بأنـه جتـب فيـه            :س

 فلمـا علمـت     ،الزكاة إال بعد مضي حوايل مخس سنوات عليه عندها        
 فماذا  ، وال يوجد عندها غري هذا الذهب شيء       ،بذلك أرادت أن تزكيه   

 هل تبيع جزءاً    ؟ته بالنسبة للسنوات اخلمس املاضية    تفعل من أجل تزكي   
 علماً بأـا    ، وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة     ؟أم ماذا تفعل   ،منه

إال أن تبيع بعـضه كـل        ،إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة ال تستطيع       
   .)٢( ؟حيث ال يوجد لديها دخل ال قليل وال كثري ؛سنة

                                                
  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨بتاريخ  ،١٦٣٨ :، العدد) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
، ويف كتـاب    ٨٤ :ص ،٢حممد املسند ج    / مجع وترتيب الشيخ     ،) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ٢(
  .٦٩ : ص٥أمحد الباز ج/ والشيخ   عبد اهللا الطيار، /إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(



  

 - ١١٤ -

 عن حليها كـل سـنة إذا بلـغ         عليها أن خترج الزكاة مستقبالً     :ج 
 ومقدارها باجلنيه السعودي أحـد عـشر        ، وهو عشرون مثقاالً   ،النصاب

 ولو بيع بعـض  ، وباجلرام اثنان وتسعون جراماً  ،جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه   
 فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غريمهـا          ،الذهب أو غريه من أمالكها    

  .بقى ديناً يف ذمتها حىت تؤديها وإال فإن الزكاة ت؛بإذا فال بأس

وأما السنوات املاضية قبل علمها بوجوب الزكاة يف احللي فال شـيء            
 ألن بعض أهـل العلـم ال يـرى          ، جلهلها وللشبهة يف ذلك    ؛عليها عنها 

 ولكن األرجح وجوب    ،وجوب الزكاة يف احللي اليت تلبس أو املعدة لذلك        
 لقيـام الـدليل مـن       ؛حلولالزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها ا       

   . واهللا ويل التوفيق.الكتاب والسنة على ذلك

  حكم زكاة الحلي
  في حق من علم بوجوبها ولم يزكها

 وهلا ما يربو    ، ألا ضيقة  ؛ عندي فضة مصنوعة للبس ومل تلبس      :س
 فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية        ،على أكثر من عشر سنوات فأكثر     

   هل تزكى لسنة ؟زكاا



  

 - ١١٥ -

   )١( ؟احدةو

 ،إذا كانت تبلغ النـصاب      يزكيها صاحبها سواء بيعت أو مل تبع       :ج
أو  ،فعليه أن يزكيها عن السنوات املاضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفـسها      

 والفضة نـصاا مائـة      ،بضمها إىل ما لديه من النقود أو عروض التجارة        
 الـسعودية  رياالً من الفـضة  ) ٥٦(  ومقدارها ،وأربعون مثقاالً من الفضة   

املعروفة، وعليه التوبة إىل اهللا واإلنابة إليه عن تأخريه إخـراج الزكـاة يف              
   .وقتها

  يجب تكميل زكاة الحلي
  إذا كان المخرج أقل من الواجب

إال أن ما يلبس     ، كنت بعد الزواج ال أعرف عن زكاة الذهب        :س
ال  ألنه يلـبس مجيعـاً و      ؛ ولذلك مل أزك على ذهيب     ،ال جتب فيه الزكاة   

 مسعت مـن مسـاحتكم أن       ،وقبل أربع سنوات تقريباً    ، أما اآلن  ،يدخر
سواء كان يلبس أو ال يلبس لذلك أصـبحت          الذهب جتب فيه الزكاة   

مع العلم أنين زكيت قبل سنتني دون أن آخـذ الـذهب             ،أزكي عليه 
 أما اآلن   ،وأخرجت نقوده للمحتاجني   ،وأزنه، وإمنا زكيت على اهلامش    

  ت به للصائغ فأخذت الذهب وذهب

                                                
  . ) الربا وخطره(ه عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان من ضمن أسئلة مقدمة لسماحت) ١(



  

 - ١١٦ -

 فما احلكم عن السنوات اليت مل       ،وأخربين بزكاته فزكيت عنه    ،ووزنه يل 
 أرجـو   ؟ وهل زكايت اليت زكيت ا على اهلامش جائزة أم ال          ؟أزك فيها 

   )١(.نصحي وإرشادي
 إذا  ، جتب عليك زكاة احللي من حني علمت احلكـم الـشرعي           :ج

مقداره باجلرام اثنـان     و ، وهو عشرون مثقاالً   ،كانت احللي تبلغ النصاب   
 كلما حال   ، وباجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف      ،وتسعون جراماً 

   .عليه احلول
 تصرف لبعض   ، وهو مخسة وعشرون من األلف     ،والواجب ربع العشر  

  . الفقراء واملساكني
 والواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات اليت أخرجتها على اهلامش         

أقل من الواجب بعدما وزنت احللي وعرفـت  يعين بالظن إذا كان املخرج    
   . واهللا املوفق.عما حصل من التأخري -سبحانه   مع التوبة إىل اهللا،سعره

   سنة)٢٠(حكم زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ 

من العملة اليت كانت على      ،فضة) عريب( رجل لديه مائة ريال      :س
   ومل يؤد زكاا ملدة ،عهد امللك عبد العزيز

                                                
أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

  .٦٤ :ص ٥الباز ج



  

 - ١١٧ -

هل هذا املبلغ جتب فيه الزكـاة؟ ومـا         . تقارب العشرين عاماً أو تزيد    
   )١(؟وتزكى ورقاً ، وهل تقوم بالعملة الورقية؟مقدارها

 أو خيرج قيمة زكاا من      ، عليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها        :ج
   .العملة الورقية

  

  ال يجب إخراج زكاة الحلي منها

ـ        :س وقـالدة   ،ن الـذهب   يوجد عند أمي تسع حبات غوائش م
 ؟ فهل عليها زكـاة    ،وهي معدة لالستعمال  ،  وعدد من اخلوامت   ،صغرية

   )٢(مايل؟وهل جيوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من 

 وهو  ، إذا بلغت الغوائش املذكورة والقالدة واخلوامت نصاب الزكاة        :ج
 ، ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً ونـصف         ،عشرون مثقاالً 
   ،رام اثنان وتسعون غراماًومقداره باجل

                                                
ـ / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١( د أمح

  .٧٢ : ص٥الباز ج



  

 - ١١٨ -

 وال  ، لعموم األدلـة الـشرعية     ؛-يف أصح قويل العلماء      فإن عليها الزكاة  
   .بل ال مانع من إخراج الزكاة عنها من غريها ،جيب إخراجها منها

إذا أذنت لك يف ذلك      -وال بأس أن خترج الزكاة من مالك عن أمك          
ومخـسون   ،األلفومقدار ذلك مخسة وعشرون من      ،  وهي ربع العشر   -

  . وهكذا كلما زاد املال زاد الواجب،من األلفني
 والسالم علـيكم ورمحـة اهللا       ،وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه      

   .وبركاته

  زكاة الحلي على مالكها

 وهـل   ؟ فهل فيه زكاة   ، عند زوجيت ذهب تلبسه يبلغ النصاب      :س
أم يقوم   ،ة منه  وهل خترج الزكا   ؟دفع زكاته واجب علي أم على زوجيت      

   )١(مبا يساوي القيمة ويزكى مبوجبه؟
 ، الزكاة واجبة يف احللي من الذهب والفضة إذا بلغ وزا النصاب           :ج

 ومقدار  ،ومائة وأربعون مثقاالً من الفضة     ،وهو عشرون مثقاالً من الذهب    
نصاب الذهب بالعملة احلالية أحد عشر جنيهاً سعودياً وثالثـة أسـباع            

   بلغ احللي من  فإذا،اجلنيه
                                                

 هـ، عنـدما  ١٤١٠ / ٥ / ٦استفتاء شخصي، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته بتاريخ      ) ٢(
  .كان رئيسا إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  .٨٥ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



  

 - ١١٩ -

يف أصـح    ولو كان يلبس   ،وجبت فيه الزكاة   ،الذهب هذا املقدار أو أكثر    
   .قويل العلماء

ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة ومخسون ريـاالً، فـإذا           
   .بلغت احللي من الفضة هذا املقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة

رة، وهو اثنـان  والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجا    
   . وهكذا ما زاد على ذلك، أو مخسة وعشرون يف األلف،ونصف يف املائة

 وإذا أداها زوجها أو غريه عنها بإذا فال         ،والزكاة على مالكة احللي     
 كلمـا  ،بل جيزئ إخراجها من قيمتـه  ، وال جيب إخراج الزكاة منه ،بأس

عنـد متـام     حسب قيمة الذهب والفضة يف الـسوق         ،حال عليها احلول  
   . واهللا ويل التوفيق.احلول

  حكم زكاة الذهب بعد بيعه

 فـأرجو أن    ، أنا بعت ذهباً قدمياً مل أزكه من قبل        : سائلة تقول  :س
 )٤٠٠٠( وإذا بعته بأربعة آالف ريال       ؟توضحوا لنا كيف تكون زكاته    
   )١(هل أدفع الزكاة عن هذا املبلغ؟

                                                
  .)  على الدربنور(من برنامج ) ١(



  

 - ١٢٠ -

 ، ذلك فال شيء عليك     إذا كنت مل تعلمي وجوب الزكاة إال بعد        :ج
 ،فزكي هذه األربعة يف كل ألف مخسة وعشرون        ،وإن كنت تعلمني ذلك   

   .وهي ربع العشر
حبسب قيمة الذهب يف الـسوق ذلـك         ،وهكذا السنوات اليت قبلها   

   . ربع العشر من العملة املعروفة،الوقت
 فعليك الزكاة عـن  ،أما إن كنت ال تعلمني ذلك إال يف السنة األخرية 

 إذا كان الذهب الـذي مت       ،عن كل ألف مخسة وعشرون     ، األخرية السنة
 ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيـه     ،بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقاالً    

   .من العملة السعودية
  كيفية زكاة الذهب

  المرصع بفصوص وأحجار كريمة

ما صفة إخراج زكاة احللي إذا مل يكن الذهب فيهـا خالـصاً             : س
 فهل  ، بأنواع عديدة من الفصوص واألحجار الكرمية       بل مرصعاً  ،وحده

ألنه مـن الـصعب    ؛حيسب وزن هذه األحجار والفصوص مع الذهب   
   )١( ؟فصل الذهب عنها

                                                
، مجع  ) فتاوى إسالمية (إجابة عن استفتاء شخصي، ونشرت يف كتاب         صدرت من مكتب مساحته؛   ) ١(

  .٨٦ :ص ،٢حممد املسند ج/ وترتيب الشيخ 



  

 - ١٢١ -

 وأما األحجار الكرمية واملاس فـال       ، الذهب هو الذي فيه الزكاة     :ج
 فإذا كانت القالئد وحنوها فيها من هذا        ،إذا مل تكن للتجارة   ن  زكاة فيها   

 فإذا بلغ ما    ،ويقدر ما فيها من الذهب    ،   فينظر من جهة أهل اخلربة     ،وهذا
 ، والنصاب عـشرون مثقـاالً     ،فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى      

ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً وثالثـة أسـباع اجلنيـه،             
   .فيزكى كل سنة ، جراماً)٩٢(وباجلرامات 

ـ     ،والواجب يف ذلك ربع العشر     ل ألـف مخـسة     ومقداره مـن ك
 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم يف احللي من الـذهب             ،وعشرون

فالزكاة واجبة عن    ، أما إذا كانت للتجارة    .والفضة املعدة للبس أو العارية    
كسائر عروض التجارة    ؛وما فيها من األحجار حسب القيمة      ،احللي كلها 

   .عند مجهور أهل العلم وحكاه بعضهم إمجاعاً -
   المعادن الثمينةحكم زكاة

 كاألملاس والـبالتني    ؛ تعددت يف هذا الوقت أنواع املصوغات      :س
 وإن كانت على شكل أوان      ؟فهل فيها زكاة   املعدة للبس وغريه   وغريمها

   )١(.أثابكم اهللا  أفيدونا؟للزينة أو لالستعمال

  
                                                

 ،) جمموع فتاوى مساحـة الـشيخ  (، ويف كتاب    ١٥٠: لسماحته ص ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(
  .٧٣ :ص ،٥أمحد الباز ج لشيخ،وا  عبد اهللا الطيار، /إعداد وتقدمي د



  

 - ١٢٢ -

 ففيها زكاة إذا بلغـت      ، إن كانت املصوغات من الذهب والفضة      :ج
يف أصح قـويل      ولو كانت للبس أو العارية     ،ها احلول النصاب وحال علي  

   . ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك؛العلماء

 ،كاملاس والعقيق وحنو ذلـك     ؛أما إن كانت من غري الذهب والفضة      
فإا تكون حينئذ من مجلة عروض       ، إال إذا أريد ا التجارة     ،فال زكاة فيها  

   .تجارةفتجب فيها الزكاة كغريها من عروض ال ،التجارة

 ألن اختاذهـا  ؛ولو للزينة  -وال جيوز اختاذ األواين من الذهب والفضة        
 وقد صح عن رسـول اهللا       ،للزينة وسيلة إىل استعماهلا يف األكل والشرب      

ال تشربوا يف آنية الذهب والفـضة، وال        ((: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
 .))ولكم يف اآلخرة  يف الدنيا،    )يعين الكفار ( تأكلوا يف صحافها؛ فإا هلم    

   )١(.متفق على صحته

مع التوبة إىل اهللا عز وجل وعليه أيـضاً أن          ،  وعلى من اختذها زكاا   
  . كاحللي وحنوه؛ يغريها من األواين إىل أنواع أخرى ال تشبه األواين

  

                                                
اللبـاس  (، ومـسلم يف  ٥٤٢٦ :برقم، ) األكل يف إناء مفضض (باب   ،) األطعمة(رواه البخاري يف    ) ١(

  .٢٠٦٧ :برقم، ) حترمي استعمال إناء الذهب والفضة(باب  ،) والزينة
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  )١(؟ املاس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة:س

 أما إذا كـان للتجـارة   ،اةاملاس الذي للزينة واللبس ليس فيه زك      : ج
 إذا بلـغ    ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة     ، وكذلك اللؤلؤ  ،ففيه الزكاة 

   . ولو كان للبس يف أصح قويل العلماء،كل منهما نصاباً

  

   )٢( ؟كاملاس وغريه ؛ هل جتب الزكاة يف األموال املعدنية:س

ا هلـا    فإن أعـده   ، ليس فيها زكاة إال إذا أعدها مالكها للتجارة        :ج
 عن مسرة بن جندب     ، ملا روى أبو داود بإسناد حسن      ؛وجبت فيها الزكاة  

 أن  - صلى اهللا عليه وسلم      -أمرنا رسول اهللا    (( :قال -رضي اهللا عنه     -
   .)٣())خنرج الصدقة مما نعده للبيع

  

  ليست ذهباً وال   إذا كان فيه حلي جموهرات ماس :س

                                                
  .٨٥ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
 هـ،١٤/٥/١٣٩٤يف   خ، / ١٠٦٥ :استفتاء شخصي صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته برقم        ) ٢(

  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية
  .١٥٦٢ :برقم) العروض إذا كانت للتجارة(باب  ،) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٣(
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فيخـرج مـن   ، ب والفضةأو ضمن الذه،  فهل يعترب هذا عروضاً    فضة
   )١( ؟هذا الزكاة

إال  ،كاملاس ليس فيها زكـاة     ؛ اوهرات من غري الذهب والفضة     :ج
  . أن يراد ا التجارة

   .وآله وصحبه ،وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد ،واهللا أعلم

  

                                                
  .امعة اإلسالميةهـ عندما كان نائباً لرئيس اجل١٣٨١استفتاء شخصي قدم لسماحته عام ) ١(
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  )١(نصاب العملة الورقية

 - ب   . ع . م /إىل األخ املكرم     ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
  .-سلمه اهللا 

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة        ،فإشارة إىل خطابكم لنا   

  . ومقدار زكاا ،الورقية
 الزكاة جتب فيها إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني من ذهب أو            :اجلواب

والعـروض املعـدة     أو كانت تكمل النصاب مع غريها من األمثان          ،فضة
ومقدار النـصاب مـن     ،  إذا كانت مملوكة ألهلها وقت وجوا      ،للتجارة

هو ما يساوي ستة ومخسني رياالً فـضة عربيـاً           ،الورق املتعامل فيه اآلن   
   .أو عشرين مثقاالً من الذهب ،سعودياً

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وفق اهللا اجلميع
  وثالرئيس العام إلدارات البح

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
عندما كان رئيـساً إلدارات      هـ،٢٩/١٠/١٤٠٠رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته بتاريخ        ) ١(

  .البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  للزواجال تسقط الزكاة في المال المدخر 

فهل يعفى مـن   ، إذا كان اإلنسان جيمع ماالً يريد أن يتزوج به        :س
   )١(؟الزكاة

 وهكذا من مجع املال ليويف بـه        ، ال تسقط عنه الزكاة بنية الزواج      :ج
 بل علـى اجلميـع أداء       ،عتقهأو عبداً لي   ،أو يشتري به عقاراً ليوقفه     ،ديناً

 ، ألن اهللا سبحانه أوجب الزكاة     ؛الزكاة إذا حال احلول على املال اموع      
   .ومل جيعل مثل هذه املقاصد مسقطاً هلا

  كما قـال اهللا    ،وتزكيه وتزكي صاحبه   ،والزكاة تزيد املال وال تنقصه    
وقال النيب   ،)٢(﴾كِّيِهم ِبها خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتز     ﴿: سبحانه

   .)٣())ما نقصت صدقة من مال(( :صلى اهللا عليه وسلم

إنـه   ؛ وبراءة الذمة من حقه وحق عباده      ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه     
 وصلى اهللا وسلم علـى      . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .مسيع قريب 

   .وآله وصحبه ،عبده ورسوله حممد

                                                
  .استفتاء شخصي قدم لسماحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية) ١(
  .١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٢(
  .٢٥٨٨ :برقم، ) استحباب العفو والتواضع(، باب ) الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف) ٣(
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 وأتسلم شـهرياً    ،ظف يف إحدى الدوائر احلكومية     أنا حالياً مو   :س
حوايل سنة مبلغ سبعة عشر ألـف       يف   مجعت   ،حوايل أربعة آالف ريال   

 وأستعد لصرفها يف شهر شوال إن       ، موجودة يف البنك مل تستثمر     ،ريال
لكـي   ؛وسآخذ أضعاف هذا املبلغ دينـاً      ،حيث إنين سأتزوج   شاء اهللا 

   .نغطي تكاليف الزواج

ل جتب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علماً بأنـه     وسؤايل هو ه  
فكـم   ، وإذا كانت جتب الزكـاة فيهـا       ؟قد حال عليها احلول تقريباً    

   )١(؟مقدارها

 ولـو كـان     ، جتب الزكاة يف املبلغ املذكور إذا حال عليه احلول         :ج
 لعموم األدلـة    ؛ أو لتعمري مرتل وحنوه    ، أو لقضاء الدين   ،مرصوداً للزواج 

 ومقدار الزكاة   .وجوب الزكاة يف النقدين، أو ما يقوم مقامهما       الدالة على   
  . وهي ربع العشر، مخسة وعشرون رياالً من كل ألف

 فهل عليه زكاة    ، رجل جيمع البنه ماالً عدة سنوات كي يتزوج        :س
   علماً بأنه ال يريد به إال تزويج ،يف ماله هذا

                                                
، ويف كتـاب  ٧٣ :، ص٢حممد املـسند ج / مجع وترتيب الشيخ    ،) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(
 عبد اهللا الطيار،     /، إعداد وتقدمي د   ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١٠٢ :ص ،١ج) الدعوة(

  .٤٢ :ص ،٥محد الباز جأ/ والشيخ 
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   )١(؟ابنه فقط
 ،لنقود إذا مضى عليها احلـول      عليه أن يزكي مجيع ما مجعه من ا        :ج

 فعليـه أن    ، ألا مادامت لديه فهي ملكـه      ؛ولو كان ينوي ا تزويج ابنه     
 لعموم األدلة من الكتـاب      ؛يؤدي زكاا كل عام حىت تصرف يف الزواج       

   .والسنة الدالة على ذلك
ووفر مـاالً حـىت يـستطيع        ، إذا كان الرجل ذا دخل قليل      :س
فهل جيب فيه الزكـاة   ،مثالً أكثر من حولومكث عنده املبلغ     ،الزواج
   )٢( ؟أم ال
 .بعدما بلـغ نـصاباً   ، جتب عليه الزكاة إذا حال احلول على املال       :ج

   .واهللا املوفق

  حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل

 ظـرويف املاديـة     : يقول يف سـؤاله    ، من تونس  . م .ع/  األخ   :س
  هو (لبنك ولكين أحتفظ مببلغ يف ا ،ضعيفة

                                                
 ،١ج) الـدعوة (هـ، ويف كتاب    ١٩/١/١٤١٩بتاريخ   ،١٠٩١٧ :العدد) الرياض(نشر يف جريدة    ) ١(
أمحد / عبد اهللا الطيار، والشيخ     / إعداد وتقدمي د     ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١٠٢: ص

  .٤٢ :ص ،٥الباز ج
  . مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالميةهـ، وقد أجاب عنه. ع. ص/ السؤال من األخ ) ٢(
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ألين ال   ؛أو مرتل قدمي   ،أنوي أن أشتري به قطعة أرض      ،)حتويشة العمر 
 ؟ وما هي نـسبتها    ؟ فهل على هذا املبلغ زكاة     ،أملك مرتالً يل ولعائليت   

مثل جهاز التلفـاز والفيـديو والكتـب         ؛وهل يزكى عن أثاث املرتل    
   )١(؟ أم أن الذي يزكى هو املال واحليوانات،واالت
   .كل سنة ،عليك أن تزكي املبلغ املشار إليه إذا كان نصاباً جيب :ج

 ومخسة وعـشرون    ، وهي اثنان ونصف من املائة     ،والزكاة ربع العشر  
  .  وهكذا،من األلف

 وما أعد للبيع    ،وراق النقدية  واأل ،والزكاة إمنا جتب يف الذهب والفضة     
 ؛د لالسـتعمال   أما ما أع   ،واين وغريها من األراضي واملنازل واملالبس واأل    

 ،وغري ذلك مما أعد لالستعمال     ،كأواين املرتل والفراش والكنبات والسيارة    
   . واهللا املوفق.فليس فيه زكاة

 أمـا   ، ال جيوز لك أن تستعمل ما يف البنك يف املعامالت الربوية           :تنبيه
 وفق  .إذا كان وديعة فقط فال حرج يف ذلك إذا مل يتيسر اإليداع يف غريه             

   .ميعاهللا اجل
 فهـل علـي     ، إنين أقوم بادخار مبلغ من املال من راتيب شهرياً         :س

   علماً أن هذا املال أدخره لبناء ،زكاة هذا املال

                                                
، وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ         ) الة العربية (سؤال من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من        ) ١(

  .هـ١٨/١٢/١٤١٧
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  ؟ وكذلك توفري مهر للزواج قريباً إن شاء اهللا،مرتل يل

حيـث ال   ؛علماً بأنين أقوم بادخار هذا املال منذ سنوات بأحد البنوك    
 وكان البنك يضيف إىل حسايب مبلغـاً     ، املال يوجد يل مكان أدخر به هذا     

يطلق عليه فائدة الذي هو ربا وأخرياً قـررت سـحب مـايل        ،ال خيصين 
وهي مكتوبة بامسي    ،ومل آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك      ،املودع بالبنك 

  وهـل أدفعـه   ؟أم ماذا أفعل ،أو أتركه للبنك ، هل أتصدق به .حىت اآلن 
 أو أدفعـه    ، لعدم وجود املعيل هلم    ،كبري جداً ألسرة حمتاجة للمال بشكل     

   )١(.وزادكم اهللا من فضله ، وشكراً لفضيلتكم؟جلمعية خريية

جتب فيه الزكاة    ، املال املدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غري ذلك         :ج
 ؛إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية             

وحال عليه احلول    ،وب الزكاة فيما بلغ نصاباً    لعموم األدلة الدالة على وج    
   .من غري استثناء

 ملا يف ذلك من إعانتها على       ؛أما وضع املال يف البنوك الربوية فال جيوز       
لكن بـدون    ، وإن دعت الضرورة القصوى إىل ذلك جاز       ،اإلمث والعدوان 

   .فائدة

                                                
. إعداد وتقـدمي د ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب   ١٠٣ ص   ١ج) الدعوة(نشر يف كتاب    ) ١(

   ٤٠ ص ٥الشيخ أمحد الباز جعبد اهللا الطيار و
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اط أما الفائدة املذكورة اليت توجد عند البنك بامسك من غـري اشـتر            
كفقـراء حمتـاجني أو      ؛ فاألرجح جواز أخذها وصرفها يف جهة بر       ،منك

 وذلك أوىل   ، وأشباه ذلك من املشاريع النافعة للمسلمني      ،تأمني دورة مياه  
 وقـد  ،ويف أعمال غـري شـرعية    ،من تركها ملن يصرفها يف غري وجه بر       
   . زادنا اهللا وإياك هدى وتوفيقاً.أحسنت يف سحب مالك من البنك
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 . م .م/ إىل حضرة األخ املكرم      ،عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      من  
   )١(سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،٣٤٨٢فأشري إىل استفتائك بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم       
   :)٢(املشتمل على السؤالني التاليني ،هـ٢٦/٧/١٤٠٨وتاريخ 

كذلك  ،ململكة العربية السعودية  أنا شاب متزوج وأعمل با     :األول
وال يوجـد بيـت    ،وعندنا أوالد ثالثة صغار السن    ،زوجيت تعمل معي  

نقوم شهرياً بتوفري مبلـغ      ، ويوجد نقود لنا هنا يف السعودية      ،نسكن به 
 مبلغ من   )حتويش(حىت نستطيع    ؛من مصروف أوالدنا ونضعه يف البنك     

 علماً بأننا يف    ،ا لنا وألوالدنا  مث نقوم بالبناء عليه    ،املال نشتري به أرضاً   
 هل املبلغ إذا بقي سنة يف البنك خترج عنه          .أشد احلاجة إىل هذه النقود    

   ؟زكاة مال أم ال

 إن الزكاة جتب يف املبالغ املودعة يف البنك أو غريه لغرض البنـاء              :ج
   ،إذا بلغت نصاباً وحال عليها احلول ،للسكىن

                                                
  .هـ٤/١١/١٤٠٨يف  ،٢/ ٣٣٨٦ : صدر من مكتب مساحته برقم) ١(
   .) هل الزكاةأ(وضع يف باب  السؤال الثاين،) ٢(
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 والسالم عليكم   ، اجلميع ملا فيه رضاه     وفق اهللا  .والواجب فيها ربع عشرها   
   .ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادال
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  )١(زكاة المرتبات فيها تفصيل

 . م .ص/ خ املكرم   من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األ          
  سلمه اهللا    ح 

   :وبعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم           
الذي تـسأل فيـه عـن زكـاة          ،هـ٨/٩/١٤٠٥وتاريخ   ،٢٧٩٠
   .املرتبات

   : زكاة املرتبات من النقود فيها تفصيل:ج

وهي يف حوزته وقد بلغت النصاب       ،فإن كانت قد حال عليها احلول     
بـل   ،ن النصاب أو مل حيل عليها احلول       أما إن كانت أقل م     .ففيها الزكاة 

  أنفقها قبل ذلك فال زكاة فيها  

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادال

                                                
  .هـ٢٠/٨/١٤٠٦يف  ،٢/  ١٨٤٧ :برقم صدرت من مكتب مساحته،) ١(
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فهل جتب   ، ريال )٣٠٠٠(أنا موظف راتيب الشهري ما يعادل       : س
مع العلم بأين ال أصرف منـها إال اليـسري           ؟وما مقدارها  ؟علي الزكاة 

   .)١(؟)يال  ر٦٠٠(

 ، إذا حال احلول على شيء من املرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته           :ج
   .وإن كانت دون ذلك فال زكاة فيه

                                                
أمحـد  / والـشيخ   طيار، عبد اهللا ال  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

  .٤٤ : ص٥الباز ج



  

 - ١٣٦ -

  الزكاة تكون فيما دار
  عليه الحول وهو بحوزة اإلنسان

 وفقه  -ىل حضرة األخ املكرم      إ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
  . آمني  .اهللا لكل خري

   : وبعد، وبركاتهسالم عليكم ورمحة اهللا

وما تضمنه من اإلفادة عن وجودك بـاألردن         ،فقد وصل كتابكم  
 ،نه يتوفر لديك بعـض النقـود      أ و ،ضمن القوات السعودية املرابطة به    

   .)١( على ما ذكرت كان معلوماً،وترغب يف زكاا

 ، الزكاة تكون فيما دار عليه احلول وهو حبوزة اإلنسان من النقود           :ج
 والواجب يف النقود هو ربع العشر فيما بلغ         ،عروض التجارية وغريها من ال  

 والنصاب الواحد يعادل ستة ومخسني رياالً بالعملـة الفـضية           ،النصاب
/ ، وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك مـن النقـود          ،السعودية احلالية 

 سواء كان بالعملة السعودية أو مـا        ،وحيول عليه احلول باملعدل املذكور    
  من يعادهلا 

                                                
أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

  .٣٩ :ص  ٥الباز ج



  

 - ١٣٧ -

 والسالم علـيكم ورمحـة اهللا       ، وفق اهللا اجلميع   .أو غريها  ،عملة األردن 
   .وبركاته

  

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة



  

 - ١٣٨ -

  كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

إال أنـين ال أعـرف        أنا موظف أتقاضى راتباً طيباً واحلمد هللا       :س
أضع لنفسي حـوالً    أم   ، هل أخرجها عن كل شهر     ،كيف أدفع زكاته  

 ؟مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غريها        ؛معيناً لكل ما حتت يدي    
 فهـل أبـدأ     ، مبلغ جديد يصل للنصاب    ىوإذا نفذ املبلغ وحتصلت عل    

باحتساب احلول من تاريخ املبلغ األول الذي نفذ أم من تاريخ احلصول            
   )١(؟على املبلغ اجلديد

 ،حلول من املبلـغ اجلديـد      كلما حصلت على مبلغ يكون بدء ا       :ج
 فإذا دار احلول علـى هـذا   ،وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة  

 والـذي جـاءك يف   ، فالذي جاء يف حمرم زكه يف حمرم  ،املال اجلديد فزكه  
   . والذي جاءك يف ربيع آخر زكه يف ربيع آخر وهكذا،صفر زكه يف صفر

 مـع األول  خـري وعجلت زكاة األ ،  لكن لو قدمت األخري مع األول     
 ولو كان عندك راتب شهر حمرم وصفر وربيـع          ،وال بأس  ،فأنت مشكور 

  أول وربيع

                                                
  . ) الربا وخطره(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان ) ١(



  

 - ١٣٩ -

 مث أخرجت زكاة الشهور هذه مـع        ، كل شهر مكتوب عندك    ،إىل آخره 
 فتخرج زكاة اجلميع بعد متام احلول       ،حمرم قدمتها مع حمرم  فال بأس عليك       

   .بل ذلك أفضل ، وال بأس عليك يف ذلك،على األول

 كلمـا مت احلـول      ،الواجب عليك أن خترج كل زكاة يف وقتها       لكن  
ن إ و ،على املال أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقت عنـدك          

   .كما تقدم -عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله فال بأس عليك 

  



  

 - ١٤٠ -

وفقه اهللا   إىل حضرة األخ املكرم   ،  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
  .آمني     .لكل خري

   : وبعد، ورمحة اهللا وبركاتهسالم عليكم

من اإلفادة أنـك   :وصلكم اهللا داه وما تضمنه    فقد وصل كتابكم  
خيتلف من شـهر إىل شـهر يف حـساب           ،تدخر شهرياً مبلغاً من املال    

 ، إلميانك العميق بتحرمي ذلك    ؛ وال تأخذ عليه فائدة    ،األمانات يف البنك  
الك عـن كيفيـة      وسؤ ،وإمنا اإليداع يف البنك فقط للحفظ والضمان      

،  ألن بعضها مضى عليه سـنة      ؛إخراج الزكاة عن هذه األموال املودعة     
   .)١( كان معلوماً،والبعض اآلخر دون ذلك

 ، من املعلوم أن الزكاة ال جتب إال فيما حال عليه احلـول            :واجلواب
هو أن تضع بياناً لديك تسجل فيه ما تودعه يف           ،والذي أرى يف املوضوع   

 ومن مث يـسهل     ، حىت تعرف تاريخ حصولك على املال      ،البنك أوالً بأول  
   .معرفة ما دار عليه احلول منه

   ؛وإن أمكن إيداع املال املذكور يف غري البنك فهو أوىل

                                                
أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) فتاوى مساحة الشيخ  جمموع  (نشر يف كتاب    ) ١(

  .١١٤ : ص٥الباز ج



  

 - ١٤١ -

 وإيداع املال عندهم يعينهم على      ،ألن أكثر البنوك تتعامل باألعمال الربوية     
   . وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رضاه،عملهم اخلبيث

   .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع



  

 - ١٤٢ -

فكيف يكون حساب زكاتـه     ،  إذا ادخر املسلم مبلغاً من املال     : س
   )١(؟يف اية العام

 يزكي املسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا مت             :ج
 والذي ملكه يف شعبان     ، فالذي ملكه يف رمضان يزكيه يف رمضان       ،حوله

 والـذي   ،عروض التجارة يزكيه يف شعبان    من راتبه أو غريه من النقود أو        
 والذي ملكه يف ذي احلجة يزكيه يف ذي         ،ملكه يف شوال يزكيه يف شوال     

 وهكذا كل مال من األموال املذكورة تتم سنته يزكيه علـى رأس             ،احلجة
   .احلول

 ،وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل متام احلول ملصلحة شرعية فال بـأس       
   .للزوم فال يلزمه اإلخراج إال بعد متام احلول أما ا،جر عظيمأوله يف ذلك 

فعندما حيـول    ،وكل شهر أستلم مرتيب    ، إنين أعمل يف اململكة    :س
 هل يف الشهر األول الـذي حـال عليـه           ؛احلول كيف أخرج الزكاة   

أم عن مرتب السنة كلها اليت عملتها من أول الشهر يف الـسنة         ،احلول
   )٢(؟إىل آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة

                                                
بالطائف، ) مستشفى امللك فيصل (ضمن األسئلة اليت طرحت على مساحته بعد احملاضرة اليت ألقاها يف            ) ١(

  . هـ، وقد سبق نشره يف اجلزء السادس من هذا اموع١٤١٠يف حمرم 
  .) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(



  

 - ١٤٣ -

 ،الشهر األول يزكى أوالً    ؛ما حال احلول على الراتب فزكه       كل :ج
 كل ما مت احلول على راتـب وجبـت فيـه            ، الثالث هكذا  ،الثاين هكذا 

إال إذا أردت تقدمي الزكاة عن األموال املتأخرة مع زكاة الـشهر             ،الزكاة
لكـن ال يلزمـك إال إذا مت         ، جيوز تقدمي الزكاة   ،األول فال حرج عليك   

   .حلول على كل راتبا

  

  يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

 ولـيس   ، وكل شهر أدخر جزءاً منـه      ، أنا موظف أتسلم راتباً    :س
   )١(؟ فكيف أخرج زكاة هذا املال،هناك نسبة معينة لالدخار

 إذا مت حولـه     ، الواجب عليك أن خترج زكاة كل قسط تـوفره         :ج
متام حـول القـسط األول       وإن أخرجت زكاة اجلميع عند       ،وكان نصاباً 
 ، وصارت زكاة األقساط األخرية معجلة قبـل متـام حوهلـا        ،كفى ذلك 

 أو  ، وال سيما إذا دعـت احلاجـة       ،وتعجيل الزكاة قبل متام احلول جائز     
   .املصلحة الشرعية لذلك

  ويأتيين  ، أنا إنسان مسلم أعمل يف القطاع احلكومي:س
                                                

  .٧٧ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



  

 - ١٤٤ -

ألوقات أدخر مـن   يف كثري من ا.دخل شهري مثل أي موظف حكومي 
شهر الراتب الشهري مبلغاً من املال غري حمدد حسب الظروف مثالً يف            

 ويف شـهر آخـر       ، ريـال  "٢٠٠٠" من الشهور قد أستطيع أن أدخر     
 ومـع   ، وشهر آخر قد ال أستطيع أن أدخر أي شيء         ، ريال "٤٠٠٠"

   .مرور األيام والشهور تكون عندي مبلغ من املال ال بأس به

 هل مبضي احلـول   ؛ وكيف أستطيع أن أحدد    ؟لزكاةفهل جتب فيه ا   
 ؛ حيث إنين ال أتبع نظاماً معيناً لالدخار       ،الكامل على كل مبلغ من املال     

 وأنا أخشى أن أكون عصيت أمـر اهللا يف          ،مما جيعل حتديد احلول صعباً    
 ؟ لذلك أرجو من مساحتكم توضـيح ذلـك        ؟الزكاة دون علم ودراية   

   )١(.وجزاكم اهللا خرياً

 وعليـك   ،لواجب عليك أن خترج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله          ا :ج
 وإذا أخرجـت زكـاة      ، حىت تكون على بـصرية     ؛أن تقيد ذلك بالكتابة   

 ألن  ؛اجلميع إذا حال احلول على أول االدخار كفى ذلك وبرئت ذمتـك           
   . واهللا ويل التوفيق.تعجيل الزكاة قبل متام حوهلا ال بأس به

  
                                                

أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  .٤٤ : ص٥الباز ج



  

 - ١٤٥ -

 حبيث إذا وضع اإلنسان جزءاً من       ،ال ما كيفية إخراج زكاة امل     :س
   )١(؟فكيف خيرج زكاته ،املال مث بعد فترة وضع عليه جزءاً آخر

 إذا حال احلول على ما يبلغ النصاب مـن النقـود أو عـروض               :ج
 كل جزء حيول عليه احلول خيرج       ، وهكذا بقية املال   ،التجارة أخرج زكاته  

 على أول املـال كفـى    وإن أخرج عن اجلميع عندما حيول احلول       ،زكاته
   . ألن تعجيل الزكاة قبل أن حيول احلول جائز؛ذلك

 مث ملك   ،هـ١٤٠٣فإذا ملك عشرة آالف مثالً يف رمضان من عام          
 فإنه يزكي العشرة    ،هـ١٤٠٣عشرة آالف أخرى يف ذي القعدة من عام         

 ويزكي العـشرة الثانيـة يف ذي        ،هـ١٤٠٤األوىل يف رمضان من عام      
 وإن زكى اجلميـع يف رمـضان مـن عـام     ،هـ١٤٠٤القعدة من عام   

 فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبـل أن           ،هـ فال بأس  ١٤٠٤
   . واهللا ويل التوفيق.وال حرج يف ذلك ،جتب فيها الزكاة

  

                                                
أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /مي د إعداد وتقد  ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

  .٣٦ : ص٥الباز ج



  

 - ١٤٦ -

  حكم زكاة ما يستلمه
  الطالب من المكافأة الشهرية

 فهل جيب علينا دفـع      ، حنن جمموعة طالب من خارج اململكة      :س
 ، وإذا كان ذلـك    ؟ مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطالب       ،كاةالز

 أو ، وهل جيوز لنا أن نتصدق ا ملـساكني هنـا       ؟فكم جيب علينا دفعه   
   .)١(جزاكم اهللا خرياً - ؟ ومىت نصرفها؟تكون كتربع لبناء مسجد

 وهـي   ، فهي عليكم كغريكم من املسلمني     ، بالنسبة لزكاة الفطر   :ج
 ومقـداره ثالثـة كيلـو       ، من بر أو أرز أو غريمها      صاع من قوت البلد   

 أو قبل ليلة    ،تدفع إىل الفقراء صباح العيد قبل صالة العيد        ،جرامات تقريباً 
 كما كان أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم             ،العيد بيوم أو يومني   

 ألن النيب صـلى     ؛ وال جيوز تأخريها إىل ما بعد صالة العيد        .يفعلون ذلك 
أخرجـه   ))أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة       (( :ماهللا عليه وسل  

   .اإلمام البخاري يف صحيحه

  إال إذا  ،أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة 

                                                
أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،  /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

  .١١١ : ص٥الباز ج



  

 - ١٤٧ -

 فإنه جيب عليكم زكاتـه إذا كـان   ،ادخرمت منها شيئاً وحال عليها احلول  
االً من   أو عشرون مثق   ، وهو مائة وأربعون مثقاالً من الفضة      ،يبلغ النصاب 

   . أو ما يعادهلا بالقيمة من العمالت األخرى،الذهب

واألفضل دفعها إىل املساكني املوجودين لديكم مـن املـسلمني، وال           
   .جيوز دفعها لتعمري املساجد عند مجهور أهل العلم

والعمالت اليت  ،  والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة       
   .هللا املوفق وا.تقوم مقامها من الدوالر وغريه

  الربح تبع األصل
  وحوله حول أصله إال إذا كان ربا

   . من نواكشوط يف موريتانيا. م ج.ع/   األخ :س

هـ كان عنـدي    ١٤١٥ يف شهر رمضان من عام       :يقول يف سؤاله  
 ويف شـهر    ،مبلغ أربعني ألف أوقية، وقد أخرجت زكاـا يف وقتـها          

أي أنـه    ؛وقيـة هـ زاد املبلغ عشرين ألف أ     ١٤١٦رمضان من عام    
 وهذه العشرين ألفاً جـاءتين قبـل رمـضان          ،أصبح ستني ألف أوقية   

 أفتونا  ؟ فكيف أزكي هذه املبالغ السابقة والالحقة      ،هـ بشهرين ١٤١٦
  جزاكم 



  

 - ١٤٨ -

  . )١(اهللا خرياً

 فإـا   ، إذا كانت العشرون األخرية من أرباح األربعـني األوىل         :ج
 ، وحوله حول أصـله ، األصلألن الربح تبع ؛تزكى مع أصلها إذا مت حوله    

 ،كثمن مبيع مل يعد للبيع     ؛أما إن كانت العشرون حصلت من غري األرباح       
 فزكاا إذا مت حوهلا، وال تكون تابعة حلـول          ،وكهدية من بعض إخوانك   

   . واهللا ويل التوفيق.كما أوضح ذلك أهل العلم ،األربعني السابقة

 كـان رصـيد     :ه من عنيزة يقول يف سؤال     . م .م. ع/  األخ  : س
 ،هـ مخسني ألف ريـال    ١٤١٥حسايب يف البنك يف شهر رمضان عام        

هـ أصبح رصـيد    ١٤١٦ ويف رمضان    ،وقد أخرجت زكاا يف حينه    
أو  ، فهل أزكي التسعني ألف ريـال كاملـة        ،حسايب تسعني ألف ريال   

 ألنين سبق أن أخرجـت      ؛يعين أربعني ألف ريال    ؛الفرق بني الرصيدين  
 وما هو العمل يف كون الرصيد يف رمـضان          ؟ريالزكاة اخلمسني ألف    

   .)٢(.جزاكم اهللا خرياً  أفتونا؟بلهقهـ أقل من العام الذي ١٤١٦عام 

  
                                                

وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ         ،) الة العربية (سؤال من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من        ) ١(
  .هـ٢٥/٧/١٤١٧

، وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ         ) الة العربية (سؤال من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من        ) ٢(
  .هـ١٢/١٢/١٤١٧



  

 - ١٤٩ -

وحكمه  ، ألن الربح تابع لألصل    ؛ عليك إخراج زكاة التسعني ألفاً     :ج
   .إذا كان الربح املذكور حصل من طرق شرعية ،يف احلول حكم األصل

وهـو   ، فليس عليك إال زكـاة األصـل       أما إذا كان عن طريق الربا     
وليس ملكاً   ، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه حمرم         ،مخسون ألفاً 

مع التوبة إىل    ،والتخلص منه  ،وإمنا الواجب إنفاقه للفقراء واملساكني     ،لك
 ، نسأل اهللا لنا ولك اهلداية واالستقامة على احلـق         .من ذلك  سبحانه   اهللا

   .وفق اهللا اجلميع

  



  

 - ١٥٠ -

  حولُ الدين

ىل حضرة األخـوين الكـرميني      ، إ  بن باز  من عبد العزيز بن عبد اهللا     
   .)١( -وفقهما اهللا لكل خري آمني 

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ونفيدكم بأن حـول     ، وما به علم   ،وصلكم اهللا داه   وصل كتابكم 
 ،ملـال  فتجب زكاا مع األصل الذي هو رأس ا ،األرباح هو حول األصل   

 فإنه يزكـى عنـد      ،ال إذا كان شيء منها أو من األصل ديناً عند الناس          إ
 يسلم ما عليه مـىت      ،ال إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غري مماطل        إ ،القبض

 فيزكى عنـد متـام   ، فإن مثل هذا حكمه حكم احلاضر يف اليد  ،طلب منه 
   .احلول إذا كان حاالً

 ،ي هل حيصل منه املال أو يتلف      أما إذا كان الدين على معسر ال يدر       
 ألنه ليس يف يـد    ؛يف أصح أقوال العلماء    فإن مثل هذا املال ال جتب زكاته      

 أما ما مضى    ، ومىت قبضه استقبل به حوالً     ،املالك حىت يواسي منه الفقراء    
   .فال يلزمه عنه شيء

                                                
والشيخ أمحد الباز     عبد اهللا الطيار،    /إعداد وتقدمي د   ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  .١١٣ : ص٥ج
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واالعتبار يف حول الزكاة مبرور السنة على املال من حني ملك بإرث            
  .- سواء كان أول السنة اهلجرية أو غريه -أو غريه 

   .إنه خري مسئول ؛وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(ما بلغ نصاباً وحال عليه الحول ففيه زكاة

  /ىل حـضرة األخ املكـرم        إ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز         
   سلمه اهللا       ف . ع.  م

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فأشري على استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم           

 عن املبلغ الذي ميـضي      :هـ الذي تسأل فيه   ٩/٢/١٤٠٧وتاريخ   ،٥٥١
 مث ميضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيـه           ،عليه احلول وخترج زكاته   

   ؟ هل جتب فيه الزكاة،صاحبه
 ومـضى   ،بأنه إذا كان لدى رجل نقود من املال تبلغ نصاباً          ،كوأفيد

 وجـب علـى     ، مث مضى عليها حول آخر     ،عليها حول وأخرجت زكاا   
 وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أا تبلـغ          ،مالكها أن خيرج زكاا   

  .إنه مسيع جميب ؛ وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه.النصاب
   .ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .هـ٢٨/٣/١٤٠٧صدر من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(
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  المال الموضوع في البنك
  اإلسالمي حكمه حكم غيره من األموال

ما يدفعه املرء عن مال      ، هناك كما هو معروف عن زكاة املال       :س
   . والذهب والفضة، واحملاصيل، كأموال التجارة؛حال عليه احلول

املال موضوع يف بنك    من  ن نعرف الزكاة عن نصاب      ولكن نريد أ  
 مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك         ، هل هي النسبة نفسها    .إسالمي
   ؟)١(ضئيلة

حكمه حكم غريه من األموال      ، املال املوضوع يف البنك اإلسالمي     :ج
 وهي ربع العـشر يف      ،اليت جتب فيها الزكاة إذا حال عليه احلول مع رحبه         

   .بحاألصل والر

  

  حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

وقـد يـدخل يف هـذه        ، كثري من الناس يتعامل مع البنـوك       :س
   فهل يف ، كالربا مثالً؛املعامالت معامالت حمرمة

                                                
  .٧٤/ ، ص ٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



  

 - ١٥٤ -

   )١(؟ وكيف خترج؟هذه األموال زكاة

 ومجيع الفوائد الناجتة عـن      ، حيرم التعامل بالربا مع البنوك وغريها      :ج
 ، بل جيب صرفها يف وجوه اخلري      ، وليست ماالً لصاحبها   ،الربا كلها حمرمة  

 أما إن كان مل يقبضها فليس       ،إذا كان قبضها وهو يعلم حكم اهللا يف ذلك        
يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُـواْ اللّـه        ﴿ :وجل لقول اهللا عز     ؛له إال رأس ماله   

فَِإن لَّم تفْعلُواْ فَأْذَنواْ ِبحـرٍب       .نيوذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتم مؤِمنِ       
من اللِّه ورسوِلِه وِإن تبتم فَلَكُـم رؤوس أَمـواِلكُم الَ تظِْلمـونَ والَ              

   .)٢(﴾تظْلَمونَ
 وال جيب   ،أما إن كان قبضها قبل أن يعرف حكم اهللا يف ذلك فهي له            

وأَحلَّ اللّه الْبيع وحـرم  ﴿:  عز وجل- لقول اهللا  ؛عليه إخراجها من ماله   
              نمِإلَى اللِّه و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهِه فَانتبن رِعظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر

   .)٣(﴾عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
كسائر أمواله اليت جيب    ؛  ح الربا وعليه زكاة أمواله اليت ليست من أربا      

فيها الزكاة، ويدخل يف ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإا              
   .واهللا ويل التوفيق. من مجلة ماله؛ لآلية املذكورة

                                                
  .١٥٣ :ص لسماحته،) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(
  .٢٧٩، ٢٧٨سورة البقرة، اآليتان ) ٢(
  .٢٧٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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  حكم زكاة النقود العربية
  واألجنبية المجموعة على سبيل الهواية

 وهذه  ،ية فقط  هوا ؛ رجل يهوى مجع الفلوس العربية واألجنبية      :س
 فهل عليها زكاة إذا حال عليها       ، ومنها دون ذلك   ،الفلوس منها النفيس  

   .)١( أفيدونا جزاكم اهللا خرياً؟احلول

 لعموم األدلة   ؛ وبلغت النصاب  ، تلزمه زكاا إذا حال عليها احلول      :ج
 وتقـوم  ، ألا يف حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به     ؛من الكتاب والسنة  

   . واهللا أعلم.عمل الورقيةمقامها كال

  

  حكم زكاة أقالم الذهب

 فمـا حكـم    ، وهي عبارة عن أقالم من الـذهب       ، أتتين هدية  :س
   )٢(. أفيدوين أفادكم اهللا؟ وهل على هذه األقالم زكاة أم ال؟استعماهلا

                                                
كتـاب  (، ويف   ٩٥ :، ص ٢ند ج حممد املس / مجع وترتيب الشيخ     ،) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

  .١٠٢ :ص ،١ج) الدعوة
  .٩٨ : ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



  

 - ١٥٦ -

 لعموم قول النيب صـلى اهللا       ؛ األصح حترمي استعماهلا على الذكور     :ج
حلريـر إلنـاث أمـيت، وحـرم علـى         أحل الـذهب وا   (( :عليه وسلم 

هذان حل  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الذهب واحلرير        ،)١())ذكورها
   )٢(.))إلناث أميت حرام على ذكورهم

فإن بلغت هذه األقالم نصاب الزكاة بنفسها أو         ،أما ما يتعلق بالزكاة   
 وجبت فيها الزكـاة إذا حـال        ،بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب     

 وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض جتـارة يكمـل ـا             ،احلولعليها  
 ألن الـذهب والفـضة      ؛يف أصح قويل العلمـاء     النصاب وجبت الزكاة  

   .كالشيء الواحد

                                                
، والنسائي  ١٩٠٠٨ :حديث أيب موسى األشعري، برقم     ،) أول مسند الكوفيني  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

  .٥١٤٨ :رقمب، ) حترمي الذهب على الرجال(باب  ،) الزينة(يف 
  .٣٥٩٥ :برقم، ) لبس احلرير والذهب للنساء(باب  ،) كتاب اللباس(رواه ابن ماجة يف ) ٢(



  

 - ١٥٧ -

  

  

 باب زكاة عروض التجارة
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  ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

 كتجـارة األلبـسة واألواين      ؛ رجل يتعامل بأنواع من التجارة     :س
   )١(؟ فكيف خيرج زكاا،وغريها

 جيب عليه إخراج الزكاة إذا مت احلول على العروض الـيت عنـده              :ج
 لألحاديث  ؛ إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة        ،املعدة للتجارة 

وأيب ذر الغفاري رضـي     ،ومنها حديث مسرة بن جندب     ،الواردة يف ذلك  
   .اهللا عنهما

  األرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

 وذلـك  ،رضاً من أراضي ذوي الدخل احملدود منحتين البلدية أ   :س
 وأنا أقصد يف نفسي أنين سأبيعها إن أتـت بقيمـة            ،منذ ثالث سنوات  

    .مناسبة؛ حيث إن موقعها غري مناسب يل

فهـل  ،  وإذا كان فيها زكـاة ؟هل يف هذه األرض زكاة  : والسؤال
   .)٢(بارك اهللا فيكم  أفتوين؟أزكي عن ثالث سنوات أم عن سنة واحدة

                                                
  .١٤٨ لسماحته ص،) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(
  .٧٨ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
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 إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها احلـول             :ج
عن مسـرة بـن      رمحه اهللا   ملا روى أبو داود    ؛من حني عزمت على بيعها    

أمرنا رسول اهللا أن خنرج الصدقة مما نعـده         (( :قال جندب رضي اهللا عنه   
   . وباهللا التوفيق. وله شواهد تدل على معناه،)١())للبيع

 وهل جتب يف املعـدة      ؟ األرض املعدة للبيع    هل جتب الزكاة يف    :س
   )٢(؟ وإذا كانت جتب فكيف خترج زكاا؟لإلعمار

 واحلجة يف ذلك احلديث     ، األرض املعدة للتجارة جتب فيها الزكاة      :ج
أمرنا رسول اهللا صلى    (( :قال  عنه هللاملشهور عن مسرة بن جندب رضي ا      

 ومـراده   . انتـهى  ))يعاهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة من الذي نعد للب         
   .ةبالصدقة هنا الزكا

أما إذا كانت األرض للقنية ال للبيع سواء قصدها للفالحة أو السكىن            
 واهللا  . لكونه مل يعدها للبيـع     ؛فليس فيها زكاة   -أو التأجري أو حنو ذلك      

   ونسأله عز وجل أن يوفقنا ،سبحانه وتعاىل أعلم

                                                
  .١٥٦٢ :برقم، ) ؟روض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاةالع(، باب ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ١(
عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية؛ إجابة عـن أسـئلة متنوعـة     صدرت من مكتب مساحته،  ) ٢(

  . هـ، وهذا أحدها٢/٨/١٣٨٦ع، بتاريخ . أ/ مقدمة من 
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 . واهللا يتـوالكم ،الثبات عليه وإياكم وسائر املسلمني للفقه يف الدين و      
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وهل يكفي دفع الزكاة عنها      ؟ كيف خترج زكاة األرض وحنوها     :س
   )١(؟عند بيعها زكاة واحدة عن عدد السنني

كالبيت والسيارة وحنو ذلـك معـدة        ؛ إذا كانت األرض وحنوها    :ج
 وال ،ند متـام احلـول    وجب أن تزكى كل سنة حبسب قيمتها ع        ،للتجارة

 لعدم وجود مال عنده     ؛ إال ملن عجز عن إخراج زكاا      ،جيوز تأخري ذلك  
 كل سنة   ، فهذا ميهل حىت يبيعها ويؤدي زكاا عن مجيع السنوات         ،سواها

 ؛ سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل        ،حبسب قيمتها عند متام احلول    
   .بيتأعين الذي اشترى به األرض أو السيارة أو ال

 ملا ورد عن النيب صلى اهللا عليه        ،هذا هو الذي عليه مجهور أهل العلم      
 وألن أموال التجـارة تقلـب   ،وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع  

لطلب الربح بني أنواع العروض، فوجب على املسلم أن خيرج زكاا كل            
 الدين والثبات    وفق اهللا اجلميع للفقه يف     ، كما لو بقيت يف يده نقوداً      ،عام
   . إنه خري مسئول؛عليه

                                                
أمحـد  / والـشيخ    الطيار،عبد اهللا/ إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب   ) ١(

  . ٨٢ : ص٥الباز، ج
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  قول المالكية في زكاة
  عروض التجارة قول ضعيف

  -حفظه اهللا  -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / مساحة الشيخ 

   :وبعد ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نفيد مساحتكم بأننا منتلك بعض األراضي يف عدة منـاطق خمتلفـة            
 وال يرغب أحد يف شرائها بسبب ظروف السوق         ،باململكة مببالغ كبرية  

ونـدفع   ، وبعضها له مدة طويلة جداً ومل تبع       ، أو بسبب موقعها   ،احلالية
 وقد مسعنا أن بعض املشائخ على املذهب املالكي جييزون يف           ،فيها زكاة 

   .هذه احلالة إعفاءها من الزكاة حىت تباع

هللا عنا وعـن   وجزاكم ا،لذا نطلب رأي مساحتكم يف هذا املوضوع  
   .)١(املسلمني مجيعاً خري اجلزاء والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

   غالء ورخصاً الواجب إخراج زكاا على حسب قيمتها

                                                
ج، وقد صدرت اإلجابة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بتـاريخ              .  ع .و م . ع/ استفتاء مقدم من    ) ١(
  هـ ١/٢/١٤١٨
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رضـي    ملا روى أبو داود وغريه عن مسرة بن جندب         ؛مادامت معدة للبيع  
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة ممـا  أمرنا رسول  ((: قال اهللا عنه 

 وألن املعـىن    ،رضي اهللا عنه   وله شاهد من حديث أيب ذر     . )١())نعد للبيع 
   .فإن التجارة بالنقود والعروض ؛يقتضي ذلك

واهللا . خمالف لألدلة الشرعية  ،   يف هذا فهو قول ضعيف     أما قول املالكية  
   .ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب،ويل التوفيق

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
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  حكم زكاة األرض
  التي تركت لوقت الحاجة

 ، وأتركها لوقت احلاجـة  ، وال أستفيد منها   ، أمتلك قطعة أرض   :س
 وإذا أخرجت الزكـاة  ؟فهل جيب علي أن أخرج زكاة عن هذه األرض 

   )١(مرة؟هل علي أن أقدر مثنها يف كل 

ألن العروض إمنا جتب الزكـاة       ؛ ليس عليك زكاة يف هذه األرض      :ج
 واألرض والعقارات والسيارات والفـرش      ، إذا أعدت للتجارة   ،يف قيمتها 

 أعين الـدراهم   فإن قصد ا املال،وحنوها عروض ال جتب الزكاة يف عينها    
  مل تعـد    وإن ، وجبت الزكاة يف قيمتها    ،حبيث تعد للبيع والشراء واالجتار    

   . واهللا ويل التوفيق.فإن هذه ليست فيها زكاة كمثل سؤالك

  ال زكاة في األراضي التي اشتريت
  للبناء عليها من أجل السكن أو اإليجار

   ، إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبين عليها بيتاً:س

                                                
أمحـد  / عبد اهللا الطيار، والـشيخ  / إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب   ) ١(

  ..٨١ :ص ،٥الباز، ج
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   )١(؟ فهل فيها زكاة،فتأخر عن البناء حىت حال احلول

وإمنـا أراد أن     ، للسكن ومل يـرده للتجـارة       إذا كان أراد البيت    :ج
فال زكاة يف    ،يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع باإلجيار ليستعني به يف حاجاته         

   . واهللا املوفق.هذه األرض

  

 مث بعـد مـدة      ،شتريتها لغرض البناء عليها   أ لدي قطعة أرض     :س
احتجت إىل بيعها فبعتها، فهل علي زكاة يف املـدة الـيت مل أعرضـها               

   )٢(؟يعللب

 إذا كان الواقع ما ذكرت يف السؤال فليس عليك زكاة ملا مـضى      :ج
 وأنـت مل    ، وهي قصد البيع   ، ألن العلة املقتضية للزكاة مفقودة     ؛قبل البيع 

وهـي   ، فإن حال عليها احلول بعد قصد البيع فعليك زكاا         ،تقصد البيع 
   .ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع

  
                                                

يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(
   .بالرياض

،ويف كتـاب   ٧٧ :ص ،٢حممد املـسند ج   / مجع وترتيب الشيخ     ،) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ٢(
  .٨٥ : ص٥أمحد الباز، ج/ لشيخ عبد اهللا الطيار وا/ إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(
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  ألرض التي يترددحكم زكاة ا
  صاحبها في بيعها وال يجزم بشيء

 إذا كان لدى اإلنسان قطعة أرض وال يـستطيع بناءهـا وال             :س
   )١(؟ فهل جتب فيها الزكاة،االستفادة منها

 أو تردد   ، وإن مل يعدها للبيع    ، إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة      :ج
 كمـا   ،نها زكاة  أو أعدها للتأجري فليس عليه ع      ،يف ذلك ومل جيزم بشيء    

 عن مسرة بن جندب     ملا روى أبو داود رمحه اهللا      ؛نص على ذلك أهل العلم    
 صلى اهللا عليه وسلم أن خنـرج        -أمرنا رسول اهللا    (( :قال  عنه رضي اهللا 

  .)٢())الصدقة مما نعده للبيع
 لـدي   : من املدينة املنورة يقول يف سـؤاله       .ح.  ع .ع/  األخ   :س

 أفكر يف بيعها وأحياناً أفكر يف بنائهـا         أحياناً ، ولدي أرض  ،بيت أسكنه 
 وأرجو يا مساحة الشيخ إعطائي تفصيالً عن        ؟ فهل فيها زكاة   ،مسكن يل 

  . )٣( جزاكم اهللا خرياً-زكاة األراضي بشكل عام 

  
                                                

 : ص ١ج) كتاب الـدعوة  (هـ، ويف   ٤/٢/١٤١٩ بتاريخ   ١٠٩٣: ، العدد ) جملة الدعوة (نشرت يف   ) ١(
١٠٦.  

  .سبق خترجيه) ٢(
وقد صدرت اإلجابـة عنـه بتـاريخ        ) الة العربية (سؤال من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من        ) ٣(

  .هـ٢٥/٧/١٤١٧
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 إال إذا عزم مالكها     ، ال زكاة يف األرض وال يف غريها من العروض         :ج
 ، عليها احلول وهي نصاب     فإنه يزكي قيمتها إذا حال     ،على إعدادها للبيع  

فإنه ال زكاة فيها حـىت       ،أما إذا كان املالك متردداً هل يبيعها أو ال يبيعها         
 ملا روى   ؛جيزم بنية البيع وحيول عليها احلول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر          

أمرنا رسول اهللا   ((:رضي اهللا عنه قال    أبو داود وغريه عن مسرة بن جندب      
، وله شاهد مـن     )١())لصدقة مما نعده للبيع   صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج ا      

 وحكاه بعضهم   ،رضي اهللا عنه وهو قول مجهور أهل العلم        حديث أيب ذر  
فـإن    أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً لإلجارة،            .إمجاعاً

وإمنا جتب يف األجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها          الزكاة ال جتب يف أصله،    
دلة الدالة على وجوب الزكاة يف النقـدين، أو مـا يقـوم             احلول؛ لعموم األ  

  . واهللا ويل التوفيق. مقامهما من األوراق النقدية إذا حال عليها احلول
 ،وليس يل نية يف البناء عليهـا       ، لدي أرض بعيدة عن العمران     :س

 فهل  ، ولكن لو جاءين فيها مبلغ جيد من املال بعتها         ،ومل أعدها للتجارة  
   )٢(؟اةجتب فيها الزك

 إذا كنت عازماً على بيعها فعليك زكاة يف قيمتها كل سـنة إىل    :  ج
   مث بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما ،أن تبيعها

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
  .هـ٢٢/٣/١٤١٩يف  ،١٦٥٠ :العدد ،) الدعوة(ر يف جملة نش) ٢(
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بل عندك   ، أما إذا كنت غري جازم على البيع       ،حال عليه احلول وهو عندك    
   . وفق اهللا اجلميع.تردد فليس عليك زكاة

  

  كيفية زكاة
  والتأجيراألراضي المعدة للبيع 

 وقد فوضوين يف كل شـيء       ، إذا كنت وكيالً إلحدى العوائل     :س
 وكان هلم أرض    ،وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة      ،يف بيع وشراء  

إما أن يتيـسر   ؛ وبقيت عندهم ينتظرون   ،قد حتصلوا عليها من احلكومة    
 ومعلـوم أن تلـك   ، أو بيع فيبيعون، أو فلوس فيعمرون  ،ماء فيزرعون 
وهم مل يأت يف ذهنهم أا معـدة         ،ءت إليهم بدون مقابل   األراضي جا 

   ؟لكي أبرئ ذميت ؛ فهل يلزم هلا زكاة أم ال،للتجارة وهم أغنياء عنها

وهلا مدة طويلة عندي مل      ، إذا كان لدي أراٍض معدة للتجارة      :٢س
 هل أزكيها بأكملها على أا معدة       .وقد أؤجرها يف بعض األحيان     ،تبع

   )١(؟ املتيسر من األجرة إذا حال عليه احلول أو أزكي،للتجارة

                                                
  . عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية هـ،١٣٨١استفتاء شخصي قُدم لسماحته عام ) ١(
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 أما األرض األوىل فلـيس فيهـا        :اجلواب ، واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 والزكاة إمنا جتب يف العـروض       ، ألن مالكها مل جيزموا أا للتجارة      ؛زكاة

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه       (( : كما يف حديث مسرة قال     ،املعدة للبيع 
   .أخرجه أبو داود .)١())قة من الذي نعده للبيعوسلم أن خنرج الصد

 ففيها الزكاة كـل     ،وأما األراضي األخرى املعدة للتجارة وقد تؤجر      
 وهكـذا   ، تقوم وخترج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقومي         ،سنة

 وال زكـاة إال إذا      ، للحديث املتقدم  ؛أجرا جتب فيها الزكاة تبعاً ألصلها     
   .حال على األصل احلول

وإن كانت قبل حول     ،وأما األجرة فإن كانت بعد احلول ففيها الزكاة       
   .نفقت قبل احلول أو تلفت فليس فيها زكاةأأصلها و

  

                                                
  .سبق خترجيه) ١(
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  حكم الزكاة في األراضي الزراعية

 . س .أ/ إىل حضرة األخ املكرم      ، بن باز  من عبد العزيز بن عبد اهللا     
   .)١(آمني وفقه اهللا  أ 

   بعده ،وبركاتهسالم عليكم ورمحة اهللا 

 ، داه وصلكم اهللا   وصل )بدون(خطابكم الكرمي املؤرخ     :يا حمب 
   :وإليكم اجلواب عنها ،وما تضمنه من األسئلة الثالثة فهمته

 إذا كانت األراضي اليت ذكرـا معـدة         :اجلواب عن السؤال الثاين   
 ، أما إن كانت معـدة للزراعـة       ،ففي قيمتها الزكاة كل حول     ،للتجارة
كاحلنطة  ؛واليت جتب فيها الزكاة   ،  ة يف غلة ما زرع فيها من الزروع       فالزكا

 ويف غلة ما فيها من خنيل أو عنب إذا          ،والشعري والدخن والذرة وحنو ذلك    
 أما إذا مل حيصل هلا غلة تبلغ النصاب فلـيس فيهـا             ،بلغت الغلة النصاب  

   . والسالم. وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه.زكاة

  إلسالميةرئيس اجلامعة ا

                                                
هـ، عندما كان رئيـساً     ٦/١١/١٣٩٠يف   ،٢١٤٣ :رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم      ) ١(

  . ينة املنورة، مع مالحظة أن كل سؤال وضع يف حمله املناسبللجامعة اإلسالمية باملد



  

 - ١٧١ -

  األراضي التي يمتلكها الناس
  ال تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

 وأخذت األرض يف حوزيت حـوايل     ، منحت أرضاً من احلكومة    :س
 هـل علـي     . وبعد ذلك بعتها ومل أخرج الزكـاة       ،أربع سنني مل أزكها   

   )١(؟شيء

و  أ، إذا منح اإلنسان أرضاً من احلكومة أو غري احلكومة وحازهـا   :ج
 إن نواهـا للتجـارة      : فهو بني أمرين   ،اشتراها من زيد أو عمرو وحازها     

 تقوم من أهـل  ،والبيع زكاها إذا دار احلول بعد النية لبيعها حسب قيمتها         
 فالزكاة ربع العـشر يف      ، يستعني م مث يزكيها بإخراج ربع العشر       ،اخلربة

   .الذهب والفضة وعروض التجارة

لعشر إذا كانت تسقى مبؤونـة املكـائن        ويف احلبوب والثمار نصف ا    
 كـاليت   ، إذا كانت بغري مؤونة    – سهم من عشرة     – وفيها العشر    ،وحنوها

 ويف اإلبل والغنم والبقر زكـاة معينـة         ،مطارتسقى باألار والعيون واأل   
 بينتها األحاديث عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم إذا كانـت            ،معروفة

  على املسلم أن ينظر فيما لديه من فالواجب ، سائمة أو للتجارة
                                                

يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(
  .  بالرياض
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 إذا كان أراد ا البيـع زكاهـا إذا دار حوهلـا         ،األراضي وغري األراضي  
 تقوم مث يزكى القيمة بإخراج ربع العشر من كـل مائـة             ،حسب قيمتها 
 وهي ربع العشر يف الـذهب  ، ويف األلف مخسة وعشرون   ،رياالن ونصف 

   .ة املستعملة اآلن وهذه األوراق النقدية املعروف،والفضة

وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغريها مما يـراد بـه البيـع             
 فإذا قومت أخرج زكـاة القيمـة        ،تقوم إذا حال عليها احلول     ،والشراء

إذا كانـت    ،حسب ما تبلغ األرض أو السيارة أو غريمها حني متام احلول          
   .كلها للبيع ال للقنية أو اإلجيار

وإمنا أراد ا أن يبين عليهـا        ،يكون ما أراد ا البيع     أن   :احلال الثاين 
 فإنـه ال زكـاة   ، أو دكاكني وأجرها  ، أو يبين عليها بيوتاً لإلجيار     ،مسكناً

 كما يزكي النقـود الـيت       ،وإمنا يزكي األجرة إذا حال عليها احلول       ،فيها
   .عنده األخرى إذا حال عليها احلول

  المساكن المعدة للسكنى ال زكاة فيها

   )١(؟ هل يف األراضي واملساكن زكاة:س

                                                
استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عامـاً    ) ١(

  . البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادإلدارات 
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 أمـا األراضـي     . ليس يف املساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن        :ج
والقصور املؤجرة فإن الزكاة يف أجرا إذا بلغت النصاب وحـال عليهـا           

 ،فإن أنفقها يف حاجته قبل أن حيول عليها احلول أو قضى ا دينـاً      ،احلول
   .حيول عليها احلول فال زكاة فيهاأو أنفقها يف سبل اخلري قبل أن 

فهـذه فيهـا     ،أما األراضي والبيوت والدكاكني وحنوها املعدة للبيع      
إذا كـان    ،عند متام احلول   غالء ورخصاً  الزكاة حسب قيمتها كل سنة      

 أما إن كان متردداً يف ذلك فـال         ،مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع      
اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله        وصلى   ، وباهللا التوفيق  .زكاة فيها 
   .وصحبه

  تجب الزكاة في غلة ما أعد لإليجار
  من دور وعمائر ومحالت إذا حال عليها الحول

ومـىت جتـب     ؟ هل جيب على البيوت املعدة لإلجيـار زكـاة         :س
   )١(؟الزكاة

 ألنه مل يرد يف الشرع ما يدل        ؛ ليس يف البيوت املعدة لإلجيار زكاة      :ج
  أما إن كانت معدة للبيع ففيها  ،على ذلك

                                                
من ضمن الفتاوى اليت صدرت من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً إلدارات البحـوث العلميـة                ) ١(

  . واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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 والزكاة ال جتب يف     . كاألرض املعدة للبيع وسائر عروض التجارة      ؛الزكاة
 فكلما مضى على املال الزكوي من نقود وأرض وغريهـا           ،السنة إال مرة  

نفق املال قبل متـام     أ وإن   ،من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة      
وت املعدة لإلجيار إذا حال عليهـا        وهكذا أجرة البي   ،احلول فال زكاة عليه   

   .ها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثرياحلول قبل أن ينفقها وجبت ف

، من الفضة وعشرون مثقاالً من الذهب       والنصاب مائة وأربعون مثقاالً   
 ،من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه من الذهب          ومقداره  

 ،أو ما يقوم مقامها من الورق      ، رياالً أما من الفضة فمقداره ستة ومخسون     
   . واهللا املوفق.فإن كان املال أقل من ذلك فليس فيه شيء
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  .مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا
   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بعـد   ، عمارة لالستثمار واإلجيار   :يف هذا السؤال   مأجورين أفتونا
   )١( ؟وكيف ؟ فكم تكون زكاا،ات بيعتمدة سبع سنو

   : بعده، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج
وإمنـا الزكـاة يف      ،إذا كان الواقع كما ذكرمت فليس يف ذاا زكـاة         

 وذلك مخسة وعـشرون     ، وهي ربع العشر   ،األجرة إذا حال عليها احلول    
   .يف كل ألف

 وهي ربع   ، عليه احلول  أما بعد بيعها فتجب الزكاة يف الثمن إذا حال        
 والسالم عليكم ورمحـة اهللا      ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     .العشر كما تقدم  

   .وبركاته
فالزكاة مائتان ومخـسون     ،إذا كان الثمن مثالً عشرة ماليني     : إيضاح

   .ألفاً
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  الرئيس العام إلدارات البحوث

  رشادالعلمية واإلفتاء والدعوة واإل

  
                                                

  .هـ٢٧/١١/١٤٠٨س، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. ت/ استفتاء شخصي مقدم من ) ١(
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 ويدخر منـها مـاالً      ،هو يؤجرها  رجل عنده مساكن كثرية و     :س
 ومـا   ؟ ومىت جتـب   ؟ هل عليه زكاة يف هذا املال      .كثرياً يف حول كامل   

   )١(مقدار دفعها؟ 

 إذا حال احلول على أجرة السكن أو الدكان أو غريمها من النقود             :ج
اتـه قبـل    وما صرفه املؤجر يف حاج     ،وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً     

   .احلول فال زكاة فيه

 والنصاب من الذهب    ،والواجب يف ذلك ربع العشر بإمجاع املسلمني      
 ومقداره باجلنيه السعودي واإلفرجني أحد عـشر جنيهـاً          ،عشرون مثقاالً 

 ومقداره بالريال   ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقاالً     ،وثالثة أسباع اجلنيه  
  . أو ما يعادهلا من العمل الورقية ،السعودي ستة ومخسون رياالً فضياً

  

                                                
مجـع   ،) فتاوى إسـالمية  (نشر يف كتاب     من سلطنة عمان،  . ح. م. م/ ن  استفتاء شخصي مقدم م   ) ١(

  .١٠٥ : ص١ج) كتاب الدعوة(، ويف ٧٩ :، ص٢حممد املسند ج/ وترتيب الشيخ 
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  إذا أنفقت غلة االستثمار
  قبل أن يحول عليها الحول فال زكاة فيها

 وفقه  -إىل حضرة األخ املكرم     ،  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
   .)١( -اهللا لكل خري آمني

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اإلفادة أنك متلـك عمـارة       وما تضمنه من     ،كتابكم الكرمي وصل  
 وحتملت بأسباب   ،بلغت نفقة تعمريها سبعني ألف ريال      ،صغرية مسلحة 

 وأنك أجرا سنوياً مببلغ مثانية آالف       ،ذلك ديناً مببلغ أربعني ألف ريال     
 وعند تسلمك للمبلـغ املـذكور       ، تدفع لك مقدماً عن كل سنة      ،ريال

ب الزكـاة يف     وسؤالك عن وجو   .تسدد به بعض ما عليك من الديون      
   .إىل آخر ما ذكرت ،اإلجيار املذكور

الزكاة جتب يف املال الذي دار عليه احلول وهـو يف حـوزة      : اجلواب
  . صاحبه سواء كان نقوداً أو عروضاً جتارية

  أما مثل هذا اإلجيار الذي تتسلمه من املستأجر مقدماً 
                                                

 عبد اهللا الطيـار،   / ، إعداد وتقدمي د     ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (رسالة جوابية نشرت يف كتاب      ) ١(
  .٨٣ :ص ،٥أمحد الباز، ج/ والشيخ
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ه احلول وهـو    لكونه مل حيل علي    ؛ فإنه ال جتب فيه الزكاة     ،وتسدد به الدين  
 فـإذا   ، واالعتبار يف ذلك بوقت عقد اإلجارة إىل اية الـسنة          ،يف ملكك 

 أو صرفتها يف حاجات     ،قبضت األجرة قبل اية السنة وسددت ا الدين       
   .البيت فال زكاة فيها

 فإن كانتـا معـدتني   ،وأما سؤالك عن زكاة األرضني اللتني متلكهما     
 ، وتدفع زكاما مع القدرة    ،ة كل سنة  فالواجب تقوميهما يف اي    ،للتجارة

 ولـيس عليـك أن      ، جاز التـأخري إىل القـدرة      ،فإن عجزت عن ذلك   
 لقول اهللا    ؛ بل تبقى الزكاة ديناً يف ذمتك حىت تستطيع إخراجها         ،تستقرض
وِإن كَـانَ ذُو    ﴿ :تعـاىل   وقوله ،)١(﴾قُوا اللَّه ما استطَعتم   فَات﴿: سبحانه
   .)٢(﴾ ِإلَى ميسرٍةنِظرةٌعسرٍة فَ

   ؟أما سؤالك عن الدين هل مينع الزكاة
 واألرجح أن الدين ال     ،فجوابه أن هذه املسألة فيها خالف بني العلماء       

 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر عماله بقـبض            ؛يسقط الزكاة 
 وال بسؤال أهـل     ، ومل يأمرهم بإسقاطها عن أهل الدين      ،الزكاة من الناس  

 فعلم بذلك أن    ،زكاة هل عليهم دين حىت يسقط عنهم من الزكاة بقدره         ال
   .الدين ال مينع الزكاة

                                                
  .١٦سورة التغابن، اآلية  )١(
  .٢٨٠سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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وقد دل الشرع املطهر أن الزكاة تزيد املزكي خرياً وطهـراً وبركـة             
خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهـرهم      ﴿ :  سبحانه - كما قال  ،وخلفاً عاجالً 
وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخِلفُـه        ﴿: ال سبحانه  وق ،)١(﴾وتزكِّيِهم ِبها   

اِزِقنيالر ريخ وه٢(﴾ و(.   

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد       (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 خرجه اإلمام   .)٣())اهللا عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا           

   .مسلم يف صحيحه

ما من يوم   (( :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،ح البخاري ويف صحي 
اللهم أعـط منفقـاً     : يصبح فيه العباد إال ويرتل فيه ملكان، يقول أحدمها        

   .)٤())اللهم أعط ممسكاً تلفاً: خلفاً، ويقول اآلخر

 واملـسارعة إىل مـا      ، والثبات عليه  ،وفقين اهللا وإياكم للفقه يف دينه     
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.يرضيه إنه مسيع قريب

                                                
  .١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ١(
  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ٢(
  .٢٥٨٨ :برقم ،) استحباب العفو والتواضع( باب ،) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف ) ٣(
، ١٤٤٢ :بـرقم  ،) واتقـى فأما من أعطـى     : (- تعاىل   -باب قول اهللا    ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٤(

  .١٠١٠اب يف املنفق واملمسك برقم ب) الزكاة(ومسلم يف 
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 حبيث ال   ، رجل عنده سيارات ودور وينفق حمصوهلا على عياله        :س
 ومـىت جتـب     ؟ هل عليه زكاة هذا املال     .يدخر أي مثن يف سنة كاملة     
   )١( وما مقدارها؟؟الزكاة يف السيارات والدور

  أو االستفادة مـن أجورهـا      ، إذا كانت الدور والسيارات للقنية     :ج
 فالواجب عليك زكاة    ، أما إن كانت أو بعضها للتجارة      ،فليس فيها زكاة  

 وإن أنفقتـها يف     ،كلما حال عليهـا احلـول      ،قيمة ما أعد منها للتجارة    
 أو يف حاجات أخرى قبـل أن حيـول          ، أو يف وجوه الرب    ،حاجات البيت 

 لعموم األدلة الواردة يف هذا الشأن مـن         ؛ فليس عليك زكاة   ،عليها احلول 
   .يات واألحاديثاآل

 ويـؤجر مرتلـه     ، شخص لديه مرتل يف بلدة غري اليت يسكنها        :س
 فهل  ، وهو يستأجر يف بلده اليت يسكنها أقل من إجيار مرتله امللك           ،ذلك

   )٢(؟على مرتله امللك زكاة

 لكن عليه أن يزكي     ، ليس عليه زكاة ملرتله إذا مل يكن أعده للبيع         :ج
   .ل أن ينفقهاإذا حال عليها احلول قب ،األجرة

                                                
، ويف كتـاب    ١٠٤ :ص ،١ج) الـدعوة (، ويف  كتاب     ١٠٩٣١ :، العدد ) جملة الدعوة (نشرت يف   ) ١(
  .٨٠ : ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(
أمحـد  / عبد اهللا الطيار، والـشيخ  / إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب   ) ٢(

  .٧٩ :ص ،٥الباز، ج
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  حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

 هل على السيارات التجارية اليت تـسافر وجتلـب احلبـوب            :س
   )١(؟ وهكذا ما أشبهها من اجلمال؟وغريها زكاة

 ليس على السيارات واجلمال املعدة لنقل احلبوب واألمتعة وغريها          :ج
إمنـا أعـدت للنقـل     و، لكوا مل تعـد للبيـع  ؛من بالد إىل بالد زكاة    

 : وهكذا غريهـا مـن     ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع      ،واالستعمال
إذا كانت معدة     وسائر احليوانات اليت جيوز بيعها     ،اجلمال واحلمري والبغال  

 ، ألا صارت بذلك من عـروض التجـارة        ؛فإا جتب فيها الزكاة    للبيع
رة بن جندب رضـي      ملا روى أبو داود وغريه عن مس       ؛فوجبت فيها الزكاة  

يأمرنا أن خنرج الصدقة من     ((كان النيب صلى اهللا عليه وسلم       : قال اهللا عنه 
 وحكى اإلمـام    ،وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم      ،)٢())الذي نعده للبيع  
   . واهللا املستعان.رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على ذلك أبو بكر بن املنذر

  

                                                
  .هـ، عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية١٨/٢/١٣٩١استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
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  حكم زكاة 
  راثةالحفارات االرتوازية والح

  /إىل حـضرة األخ املكـرم        ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز        
   )١(.آمني  وفقه اهللا       أ . س. أ

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ومـا   وصلكم اهللا ـداه     وصل )بدون(خطابكم املؤرخ    :يا حمب 
   . وإليكم اجلواب عنها،تضمنه من األسئلة الثالثة فهمته

 إذا كانت احلفارات االرتوازية واحلراثة      :ل األول اجلواب عن السؤا  
 واألجور عند متام حول أصلها من       ،فتزكى قيمتها  ،الزراعية معدة للتجارة  

بعد أن   ، أما إذا كانت معدة لإلجيار فتزكى األجرة احلاصلة فقط         ،كل عام 
جرة قبل أن حيول عليها احلول فـال         أما إن صرفت األ    ،حيول عليها احلول  

   . والسالم. وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه.زكاة فيها

  رئيس اجلامعة اإلسالمية
                                                

هـ، عنـدما كـان     ٦/١١/١٣٩٠يف   ،) ٢١٤٣ (:رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم      ) ١(
لجامعة اإلسالمية، وقد وضعت إجابة السؤال األول هنا، واإلجابة عـن الـسؤالني اآلخـرين يف         رئيساً ل 

  .موضعهما املناسب
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  األدوات التي تستعمل في المحل ال تزكى

فاشترى أنابيب هلذا املستودع     ، رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز    :س
ويعطي املليئـة    ،وأخذ يعبئ األنابيب   ،حبوايل عشرين ألفاً من اجلنيهات    

 فهـل علـى     ،فهو يتاجر يف الغـاز     ،غة ويأخذ منهم الفار   ،بالبوتوغاز
أم  ،صاحب هذا املستودع ذه احلالة أن يزكي األنابيب وهي فارغـة          

   )١(؟عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط
أنابيب أو غريها إذا كـان        الشيء املعد لالستعمال ليس فيه زكاة      :ج

 والتجارة مـن     أما ما كان معداً للبيع     ،معداً لالستعمال فإنه ليس فيه زكاة     
   .فإنه يزكى قيمته إذا مت احلول ،أنابيب أو غريها

حينما وصل إليـه     ويعرف احلول بتحديد شهر معني رمضان أو غريه       
واجتمع لديـه املـال    ، فتمام احلول هو الشهر الذي حصل فيه املال       ،املال
 فإذا ملك املـال يف      ، من إرث أو هبة أو غري ذلك مما يوجب التملك          ،فيه

 وإذا ملك املال يف رجب صـار احلـول يف           ،ار احلول رمضان  رمضان ص 
   .رجب وهكذا
وما كـان مـن أدوات      ،  أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى      : والقاعدة

   .تستعمل يف احملل فإا ال تزكى

                                                
  .) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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  كيفية زكاة البضائع كاألقمشة ونحوها

 ، رجل لديه حمالت جتارية ا أنـواع عديـدة مـن البـضائع      :س
   )١(؟فكيف يؤدي زكاا ،ة والعطوراتكاألقمشة واألحذي

أن  -سواء كانت أقمشة أو غريها       على كل من لديه سلع للبيع       : ج
 ملا أخـرج أبـو   ؛ إذا حال عليها احلول مع النقود اليت عنده  ،يزكي قيمتها 

 :رضي اهللا عنـه قـال   عن مسرة بن جندب ،بإسناد حسن رمحه اهللا    داود
سلم أن خنـرج الـصدقة ممـا نعـده          أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و      ((

   . وألدلة أخرى ذكرها أهل العلم يف باب زكاة العروض،)٢())للبيع

  كيفية زكاة مشاريع اإلنتاج الحيواني
  واأللبان واإلنتاج الزراعي والصناعي

 ، بالنسبة إىل املشاريع احلديثة اليت خرجت للناس يف هذه األيام          :س
ومـشاريع اإلنتـاج     ،اج األلبـان  وإنت ،اإلنتاج احليواين  :وهي مشاريع 

   ومشاريع العقارات الكبرية مثل ،الزراعي

                                                
  .٨١ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
  ١٦٠صسبق خترجيه يف ) ٢(
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   )١(؟ وكيف خترج زكاا، فهل على هذه األشياء زكاة،العمائر

فإن مالكهـا    ، إذا كان هذه املشاريع للبيع والشراء وطلب الربح        :ج
 سواء كانت تلك    - إذا كان أعدها للبيع      ،يزكيها كلما حال احلول عليها    

أو ما أشـبه     ، مزرعته ال عمائر أو أرض أو دكاكني أو حيوانات يف        األمو
   .ذلك فإنه يزكيها إذا حال عليها احلول حبسب القيمة

 ونفس األرض اليت فيهـا  ،أما األدوات اليت ليست للبيع فال زكاة فيها   
 وإمنا يريب فيها صاحبها احليوانات      ،املزرعة ال تزكى إذا كانت مل تعد للبيع       

 أما عني األرض ورقبـة      ، فالزكاة يف اإلنتاج   ،وحنو ذلك  ،رعهاللبيع أو يز  
فهـذه ال زكـاة    ،أو ينمي فيها احليوانات ،األرض اليت أعدها ليزرع فيها  

 ، وهكذا النجار واحلداد ال زكاة يف األدوات اليت عنده لالسـتعمال           ،فيها
ل  إمنا الزكاة يف األمـوا     ،ومجيع األدوات ال زكاة فيها     ،كالقدوم واملنشار 
واآلالت املعدة للبيع كما تقدم إذا حال احلـول عليهـا           ،اليت أعدها للبيع  

واألرض الـيت   ، كما يزكي السيارة اليت أعدها للبيع،زكاها حبسب قيمتها 
   . واهللا ويل التوفيق.أعدها للبيع

   هل جيوز يل أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته :س

                                                
يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (ماحته بعد حماضرته عن     من ضمن أسئلة موجهة لس    ) ١(

     .بالرياض
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   )١( ؟ماالً

سواء كانت حيوانـاً أو غـري         األموال  مجيع ما يعده املسلم من     :ج
  ملا روى أبو داود رمحه اهللا      ؛فإنه يزكي قيمته عند متام احلول      ،للبيع حيوان

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه      (( :قال رضي اهللا عنه   عن مسرة بن جندب   
   .وألدلة أخرى يف ذلك ،)٢())وسلم أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع

 وإمنا االعتبار بقيمة السلع املعدة للبيع عند        ،راءوال يلتفت إىل قيمة الش    
   . واهللا ويل التوفيق.-متام احلول سواء كانت قيمتها أقل من مثنها أو أكثر 

 إن الزكـاة    : فهناك من قـال    ، صاحب مطبعة سأل عن زكاا     :س
 إن الزكاة على معدات وأجهزة      : وهناك من قال   ،على ما تنتجه املطبعة   

   )٣(؟ فما الصواب يف ذلك،ذلك وإنتاجها ك،املطبعة

 إمنا جتب الزكاة على أهل املطابع واملصانع وحنـوهم يف األشـياء            :ج
 وهكـذا   ، أما األشياء اليت تعد لالستعمال فال زكـاة فيهـا          ،املعدة للبيع 

  السيارات والفرش واألواين 

                                                
  .٨٢ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  .٨١ : ص٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٣(



  

 - ١٨٧ -

 ملا روى أبو داود رمحـه اهللا  يف سـننه   ؛املعدة لالستعمال ليس فيها زكاة  
أمرنا رسـول اهللا    (( :رضي اهللا عنه قال    د حسن عن مسرة بن جندب     بإسنا

   .)١())صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع
 فكلـها جتـب فيهـا     ،أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية      

 . إذا بلغت النصاب وحال عليها احلـول       ، ولو كانت معدة للنفقة    ،الزكاة
   .وباهللا التوفيق

  يفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعةك
  وعنده نقد في البنك وله وعليه ديون، في المخزن،

ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء      ، رجل يعمل بالتجارة   )أ(: س
   . ويف ذمته مبالغ كبرية، وحيول عليه احلول،إىل أجل

عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون هلذه الشركات            :فهو يسأل 
حىت يتجنب زكاة هذه املبالغ اليت هـي         ؛ وقبل احلول بأيام   ،اقبل حلوهل 

 فهل يأمث ـذه     ، وسوف يأيت وقت دفعها بعد أيام من احلول        ،يف ذمته 
   ؟النية

   :كيف يزكي ماله إذا كان كاآليت مثالً) ب(
قيمة البضاعة املوجـودة يف املخـزن عنـد ايـة احلـول            -١
   .ريال) ٢٠٠,٠٠٠(

                                                
   .رجيهسبق خت) ١(
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  .)٣٠٠,٠٠٠(ه قيمة الديون اليت علي -٢
  .)٢٠٠,٠٠٠(قيمة الديون اليت له  -٣
  .)١٠٠,٠٠٠(نقداً ورصيداً يف البنك  -٤
وتراخـى يف   ،إذا كانت بعض املبالغ اليت قد حان وقت دفعها     -٥

 وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها      ،وحال احلول  ،الدفع
وخصمها من الـديون     ،وأبعدها من جمموع ماله    ،بعد اجلرد 
  )١(؟ا يعفيه من زكاا فهل هذ،اليت عليه

 ، فال زكاة عليـه    ، إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل متام احلول         :ج
 ،اخلليفة الراشـد  رضي اهللا عنه وال حرج يف ذلك، وكان عثمان بن عفان     

 وال بـأس أن يـضع   ،يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة         
بل حلول األجـل يف      ليحصل له تسديد الباقي ق     ؛صاحب الدين بعض دينه   

 وملـن   ،أصح قويل العلماء ملا يف ذلك من املصلحة املشتركة ألهل الـدين           
   .مع بعد ذلك عن الربا ،عليه الدين

 ،فعليه زكاا عنـد متـام احلـول        ،أما قيمة البضاعة اليت يف املخازن     
   . يزكى عند متام احلول،وهكذا الرصيد الذي لديه يف البنك

 ، ما كان منها على أملياء     :ففيها تفصيل  ،د الناس أما الديون اليت له عن    
   ألنه كالرصيد ؛وجبت زكاته عند متام احلول
                                                

  .٩٣:  ، ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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فال زكاة فيه    ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلني        ،الذي يف البنك  
إىل أنه يزكيهـا   ، وذهب بعض أهل العلم ،على الصحيح من أقوال العلماء    

 ولكـن  ،وفيه احتياط ،حسن وهذا قول ،بعد القبض عن سنة واحدة فقط    
 والزكـاة ال جتـب يف     ، ألن الزكاة مواساة   ؛ليس ذلك بواجب يف األصح    

 لكوا على معسرين أو مماطلني أو حنـو      ؛أموال ال يدرى هل حتصل أم ال      
   . وحنو ذلك، والدواب الضالة، كاألموال املفقودة،ذلك

   .علميف أصح أقوال أهل ال وأما الدين الذي عليه فال مينع الزكاة

 فحال عليه احلول قبـل أن       ،هل الدين وأما ما حازه من ماله ليدفع أل      
لكونه حـال   ؛ بل عليه أن يزكيه، فإا ال تسقط زكاته،يدفعه ألهل الدين 

   . وباهللا التوفيق.عليه احلول وهو يف ملكه

  زكاة مساهمة األراضي

 إنه وضع   :ويقول ؟ ما هي زكاة مسامهة األراضي     : سائل يقول  :س
   )١(. وبعد مخس سنوات صارت مخسة آالف ريال،ريالألف 

  
                                                

أمحـد  / والـشيخ    عبد اهللا الطيار،/إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب   ) ١(
  . ٧٩ :ص ،٥الباز، ج
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 فإنـه   ، إذا وضع اإلنسان دراهم مسامهة يف أراضي أو حنوها للبيع          :ج
يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة األرض أو غريها من الـسلع             

 فـإذا   ، كل يزكي حـصته    ،كل سنة تقَوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء      
   .يث حيسب زكاا وخيرجها بعد ذلكحب ،بيعت زكى السنوات املاضية

 وإمنـا كـل سـنة       ،ولكن ال يلزمه أن يزكيها حسب السنة األخرية       
 ، والسنة الثانية على قـدر قيمتـها  ، السنة األوىل على قدر قيمتها   ؛حبساا
 مث تزيـد    ،حبيث تكون يف أول األمر رخيصة      ، ألن القيمة ختتلف   ؛وهكذا

 وهي ربع   ،قيمة يف كل سنة حبسبها     فيلزمه أن يزكي ال    ،قيمتها أو العكس  
   . واهللا ويل التوفيق.العشر من القيمة

  

  زكاة األسهم في الشركات

 انتشر يف الوقت احلاضر االكتتاب يف الشركات عـن طريـق            :س
   )١(؟ وكيف خترج؟ فهل يف هذه األسهم زكاة،األسهم

  على أصحاب األسهم املعدة للتجارة إخراج زكاا : ج

                                                
  .١٤٩ :ص ،) حتفة اإلخوان  لسماحته(نشر يف كتاب ) ١(
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 ،كسائر العروض من األراضي والسيارات وغريهـا  ،إذا حال عليها احلول   
أما إن كانت للمسامهة يف أموال معدة للتـأجري ال للبيـع كاألراضـي              

إذا حـال    ، وإمنا الزكاة تكون يف األجرة     ،فإا ال زكاة فيها    ،والسيارات
   . واهللا ويل التوفيق.صاب كسائر النقودنوبلغت ال ،عليها احلول

  

 ،أملك عدداً من األسهم يف بعض الشركات السعودية املسامهة         :س
هل هو حـسب قيمتـها احلاليـة يف      ؟وأسأل عن كيفية إخراج زكاا    

   )١(.مأجورين  أفتونا؟ألنين مل أنو بيعها ؛أم على األرباح السنوية ،السوق

 فالواجب تزكية أرباحهـا     ، إذا كانت األسهم لالستثمار ال للبيع      :ج
 أما إذا كانت األسـهم      ،ا حال عليها احلول وبلغت النصاب     من النقود إذ  

حسب قيمتـها    فإا تزكى مع رحبها كلما حال احلول على األصل         ،للبيع
 .حني متام احلول سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غريمها من العـروض            

   .وفق اهللا اجلميع

  

                                                
  .) الة العربية(ألسئلة املوجهة لسماحته من من ضمن ا) ١(
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  - حفظه اهللا -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / فضيلة الشيخ 
  : لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعدا

  : وهو أرجو من مساحتكم التكرم بإفاديت عن السؤال اآليت،
 ،إذا كنت أملك أسهماً يف إحدى الشركات املسامهة خارج اململكة         

أم  ، هل جيب الزكاة من قبلي على األرباح       .على سبيل املثال يف أمريكا    
   .)١(الشكر والتقدير ولسماحتكم جزيل ؟على األرباح ورأس املال

   : أما بعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 وإن كنت   ،ففيها الزكاة  ،إن كنت تريد بيع السهام     :فجوابه بالتفصيل 
إن كانت السهام    ،فالزكاة يف أرباحها إذا حال عليها احلول       ،ال تريد بيعها  

 ،احها الزكاة ففيها ويف أرب   ، أما إن كانت نقوداً    ،أرضاً أو غريها من املتاع    
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. حوله،والربح تابع لألصل حوله

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
   .هـ٢٨/٢/١٤١٧س، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. أ/ استفتاء شخصي مقدم من ) ١(
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  زكاة أسهم شركة الكهرباء

 . ع .س/ ىل حضرة األخ املكرم      إ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
    )١( - وفقه اهللا -ح 

بعده، عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسالم :   
 -هــ وصـل     ١٢/٥/١٣٩٥كتابكم الكرمي املـؤرخ يف       :يا حمب 

   :وإليكم نصها وجواا ، وما تضمنه من األسئلة فهمته-وصلكم اهللا داه 

  

 فهل يف   ، أدخلت مبلغاً من املال لدى شركة كهرباء كمسامهة        :س
 ؟أم من استالم األرباح    ، وهل الزكاة تبدأ من تاريخ اإليداع      ؟املال زكاة 

   ؟ ريال عريب سعودي)١٠٠(وكم مقدار الزكاة الثابت يف كل 

 ألن  ؛ ليس فيما يوضع يف مثل الشركة املذكورة زكاة يف اجلملـة           :ج
 وإمنا الزكاة يف األرباح اليت تصل       ،املقصود من ذلك هو االستثمار ال البيع      

  إذا حال عليها احلول  ،إىل املساهم

                                                
عنـدما كـان    هـ،٢٠/٩/١٣٩٥وتاريخ  ،٢٣٤٧: رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم   ) ١(

  . ح، وهذا أحدها.  ع.س/ إجابة على أسئلة مقدمة من  رئيساً للجامعة اإلسالمية؛
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   .وبلغت نصاب الزكاة ،لهبعد تسليمها 

 وهو ربـع العـشر      ،والواجب يف ذلك رياالن ونصف من كل مائة       
   .بالنص واإلمجاع

   

  رئيس اجلامعة اإلسالمية
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 باب زكاة الفطر
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  زكاة الفطر فرض على كل مسلم

 وهل األنواع   ؟ وهل يلزم فيها النصاب    ،ما حكم صدقة الفطر   : س
تلزم الرجل عـن     وهل   ؟ وإن كانت كذلك فما هي     ؟اليت خترج حمددة  

   )١(؟أهل بيته مبا فيهم الزوجة واخلادم

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغري أو كبري ذكر أو أنثى حر             : ج
فرض رسـول اهللا    (( : ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         ؛أو عبد 

صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري، علـى               
وأمر أن تؤدى   . غري والكبري واحلر والعبد من املسلمني     الذكر واألنثى والص  

   . متفق على صحته.)٢())قبل خروج الناس للصالة

وليس هلا نصاب بل جيب على املسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيتـه             
  من أوالده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن 

                                                
إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   ( كتاب   ، ويف ١٥٤لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

 بتاريخ ١٢٢١٠العدد ) الندوة(،  ويف جريدة    ١٥٤ ص   ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج      . وتقدمي د 
  هـ ٨/٩/١٤١٩
   ١٥٠٣الفطر برقم باب فرض صدقة ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(
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   .قوته وقوم يومه وليلته

إال أن يتربع ا املـستأجر أو       أما اخلادم املستأجر فزكاته على نفسه       
 كمـا تقـدم يف   ، أما اخلادم اململوك فزكاته علـى سـيده        ،تشترط عليه 

   .احلديث

 سواء كان متراً أو شعرياً أو براً أو         ،والواجب إخراجها من قوت البلد    
 ألن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ؛ يف أصح قويل العلماء،ذرة أو غري ذلك 

 وليس على املسلم أن     ، وألا مواساة  ،معيناًوسلم مل يشترط يف ذلك نوعاً       
   .يواسي من غري قوته

  حكم إخراج زكاة الفطر عن األخت

 ويل  ، طالب يف إحدى جامعات السودان     ،أنا تايالندي اجلنسية  : س
 وخالل الشهور املاضية    ،أخت صغرية يف بلدي تايالند مل تبلغ حىت اآلن        
 هـل   : سؤايل . الصغرية جاءين خرب مفجع وهو أن أيب تويف تاركاً أخيت        

 علماً أنه ليس هلا أخ سواي ينفق        ؟جيب علي إلخراج زكاة الفطر عنها     
  . )١(عليها

                                                
. إعداد وتقـدمي د   ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (يف كتاب    و ١٧٠ ص   ٢ج) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(

  .٩٨ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج
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إذا كان والدك تويف قبل انسالخ رمضان ومل يـؤد أحـد مـن              : ج
أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنـها إذا             

من النفقة ما يقوم حباهلا      وعليك أيضاً أن ترسل إليها       ،كنت تستطيع ذلك  
ِلينِفق ذُو سعٍة من سعِتِه ومن قُـِدر        ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛حسب طاقتك 

ا اللَّـه مـا     فَاتقُو﴿ : وقوله سبحانه  ،)١(﴾لْينِفق ِمما آتاه اللَّه   علَيِه ِرزقُه فَ  
متطَعت٢(﴾اس(.   

 ،)٣())خل اجلنة قاطع رحـم    ال يد (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
:  قـال  ؟ من أبر  ، يا رسول اهللا   :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا قال له رجل        

أباك مث األقرب   ((:  قال ؟ مث من  : قال ))أمك(( قال   ؟ مث من  : قال ))أمك((
 وألن اإلنفاق عليها من صلة      .  أخرجهما مسلم يف صحيحه     )٤())فاألقرب

 ومل خيلف هلـا     ،النفقة عليها سواك  الرحم الواجبة إذا مل يوجد من يقوم ب       
   . وفقكما اهللا لكل خري،أبوك من التركة ما يقوم حباهلا

  

                                                
   ٧سورة الطالق، اآلية ) ١(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(
  ) ٢٥٥٦(رمي قطيعتها برقم باب صلى الرحم وحت) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف ) ٣(
ــرقم ) مــسند البــصريني(رواه اإلمــام أمحــد يف ) ٤(                                                                                                                                                                 ) ١٩٥٢٤(حــديث ــز بــن حكــيم ب

   ١٨٩٧باب ما جاء يف بر الوالدين برقم ) الرب والصلة(، والترمذي يف 
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  )١(زكاة الفطر صاع من قوت البلد

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن            
   : أما بعد،اهتدى داه

نقود فقد كثر السؤال عن إخراج األرز يف زكاة الفطر وعن إخراج ال           
   .بدالً من الطعام
 قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه فرض زكاة             :واجلواب

 وأمر ا أن تـؤدى      ،الفطر على املسلمني صاعاً من متر أو صاعاً من شعري         
 ويف الصحيحني عـن أيب      . أعين صالة العيد   ،قبل خروج الناس إىل الصالة    

ا يف زمن النيب صـلى اهللا       كنا نعطيه (( :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال     
عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر أو صاعاً من شعري أو صـاعاً                

   .)٢())من إقط أو صاعاً من زبيب
 وفـسره   ،وقد فسر مجع من أهل العلم الطعام يف احلديث بأنه الـرب           

  آخرون بأن املقصود 

                                                
صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد،           ) ١(

إعداد وتقـدمي  ) شيخجمموعة فتاوى مساحة ال( كتاب  ويف١٧العدد  ) جملة البحوث اإلسالمية  (ونشرت يف   
  .٩٢ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. د
 باب زكاة الفطـر     ٩الزكاة  (، ومسلم يف    ١٥٠٦باب صدقة الفطر برقم     ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ٩٨٥على املسلمني برقم 
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ذرة أو دخنـاً أو      سواء كان براً أو      ،بالطعام ما يقتاته أهل البالد أياً كان      
 وال  ، ألن الزكاة مواساة من األغنياء للفقراء      ؛ وهذا هو الصواب   .غري ذلك 

 والشك أن األرز قوت يف      .جيب على املسلم أن يواسي من غري قوت بلده        
 وهو أفضل من الشعري الذي جـاء الـنص          ،اململكة وطعام طيب ونفيس   

   .اة الفطر وبذلك يعلم أنه ال حرج يف إخراج األرز يف زك،بإجزائه
 ،والواجب صاع من مجيع األجناس بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم           

 ، كما يف القـاموس وغـريه  ،وهو ربع حفنات باليدين املعتدلتني املمتلئتني 
   .وهو بالوزن ما يقارب ثالثة كيلو غرام

 ،فإذا أخرج املسلم صاعاً من األرز أو غريه من قوت بلده أجزأه ذلك            
صناف املذكورة يف هذا احلـديث يف أصـح قـويل           وإن كان من غري األ    

   . وال بأس أن خيرج مقداره بالوزن وهو ثالثة كيلو تقريباً.العلماء
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغري والكبري والـذكر واألنثـى           

 ، أما احلمل فال جيب إخراجها عنه إمجاعـاً        .واحلر واململوك من املسلمني   
   .اهللا عنه لفعل عثمان رضي ؛ولكن يستحب

 وال جيوز تأخريها إىل مـا       ، والواجب أيضاً إخراجها قبل صالة العيد     
 وبـذلك  . وال مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني ،بعد صالة العيد  

  يعلم أن أول وقت إلخراجها يف 



  

 - ٢٠٢ -

 ألن الـشهر يكـون تـسعاً        ؛أصح أقوال العلماء هو ليلة مثان وعشرين      
 أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   وكان،وعشرين ويكون ثالثني 

   .خيرجوا قبل العيد بيوم أو يومني
 وقد ثبت عن ابن عبـاس رضـي اهللا          . ومصرفها الفقراء واملساكني  

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهـرة           (( :عنهما قال 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهـي            

   .)١())ة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقاتزكا
 بـل   ،وال جيوز إخراج القيمة عند مجهور أهل العلم وهو أصح دليالً          

 كما فعله النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم           ،الواجب إخراجها من الطعام   
   . وبذلك قال مجهور األمة،وأصحابه رضي اهللا عنهم

 ،مني مجيعاً للفقه يف دينه والثبات عليـه       واهللا املسئول أن يوفقنا واملسل    
 وصلى اهللا وسلم علـى نبينـا   ، إنه جواد كرمي،وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
   .حممد وعلى آله وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزير بن عبداهللا ابن باز

                                                
بـاب صـدقة    ) الزكاة(، وابن ماجة يف     ) ١٦٠٩(باب زكاة الفطر برقم     ) الزكاة(رواه أبو داود يف     ) ١(

   ١٨٢٧الفطر برقم 
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ياض باململكـة العربيـة      من الر  .م. سائلة رمزت المسها بـ م    : س
  )١(؟ كم قيمة زكاة رمضان: تقول،السعودية

 والواجـب يف ذلـك   ،كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان    : ج
 من أرز أو بر أو متر أو غريها من قوت البلـد  ،صاع واحد من قوت البلد   

 كمـا  ،عن الذكر واألنثى واحلر واململوك والصغري والكبري من املـسلمني        
   .ألحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصحت بذلك ا

 وإن أُخرجـت    ،والواجب إخراجها قبل خروج الناس إىل صالة العيد       
 علـى   )ثالثة كيلـو  ( ومقداره بالكيلو    .قبل العيد بيوم أو يومني فال بأس      

 ، بل جيب إخراجها من قوت البلد      ، وال جيوز إخراج القيمة    .سبيل التقريب 
   .كما تقدم

                                                
إعداد وتقـدمي  ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ) ١٢٢ ص ١ج() كتاب الدعوة(نشر يف   ) ١(
  ) ٩٧ ص ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . د
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  لفطر منإخراج صدقة ا
  الطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن

 .م. ر/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم              
   . وفقه اهللا لكل خري آمني.غ

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ـ ٥/٦/١٣٩٨فقد وصل إيل كتابكم الكـرمي املـؤرخ يف            ،هـ
سؤال عن مقدار زكاة الفطر مـن        وما تضمنه من ال    ،وصلكم اهللا داه  

التمر العبيط وأشباهه من املوزونات بالريال الفرنسي والكيلـو كـان           
  . )١(معلوماً

 الواجب يف زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النيب :واجلواب
صلى اهللا عليه وسلم عن كل واحد من املسلمني صغرياً كان أو كبرياً 

حفنات مبلء اليدين املعتدلتني من الطعام  ومقداره أربع ،ذكراً كان أو أنثى
 أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة ، كالتمر واحلنطة وحنو ذلك،اليابس

 ألن زنة الريال ؛ وبالريال الفرنسي مثانون رياالً فرانسه،ومثانون مثقاالً
   ومقداره بالريال العريب السعودي مائة ،الواحد ستة مثاقيل

                                                
  صدرت من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية ) ١(



  

 - ٢٠٥ -

 وإذا أخرج املسلم ،ما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو أ،واثنان وتسعون رياالً
من الطعام اليابس كالتمر اليابس واحلنطة اجليد واألرز والزبيب اليابس 

   .قط بالكيل فهو أحوط من الوزنواأل

وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غريمها من احلبوب املقتاتة             
والسالم عليكم ورمحـة     . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم    .كفى صاع من ذلك   

   .اهللا وبركاته

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية
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  حكم إخراج زكاة الفطر
  من غير األصناف المنصوص عليها

هل جيوز أداء زكاة الفطر من احلبوب القطنية، كاألرز والذرة          : س
   )١(؟والشعري والدخن ولو كانت باقية عليها قشرا

 لكن بعد   ،أصح قويل العلماء  جيوز ذلك إذا كانت قوت البلد يف        : ج
 ِمـن   يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَنِفقُواْ    ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛التصفية من القشور  
  متبا كَساِت مبإال الـشعري    ، وألن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقري      ،)٢(﴾طَي 

 لكن إذا أخرج من     ، ملا يف ذلك من املشقة     ؛فإنه ال جتب تصفيته من قشره     
رز وحنوه من احلبوب اليت األصلح حفظها يف قشرها ما يتحقق معه أنه             األ

 مراعاة  ،أدى الواجب من احلب املصفى فإنه ال حرج يف ذلك إن شاء اهللا            
   . واهللا املوفق.ملصلحة املالك والفقري

  

                                                
احته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية، وقد صدرت اإلجابة عنه مـن            استفتاء شخصي قُدم لسم   ) ١(

  هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف  / ١٠٦٥مكتب مساحته برقم 
   ٢٦٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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   )١(؟هل جيوز إخراج زكاة الفطر من األرز: س

 البلـد؛ ألن    جيوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغريه من قـوت         : ج
 لكونه مـن    ؛الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن املواساة        

   .خري طعام الناس اليوم

  

                                                
أجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ        ) صـحيفة  عكـاظ    (من ضمن أسئلة موجهة لـسماحته مـن       ) ١(

  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨
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  )١(حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على عبده ورسـوله حممـد             
   .وعلى آله وأصحابه أمجعني

   .ع زكاة الفطر نقوداً فقد سألين كثري من اإلخوان عن حكم دف:وبعد

 ال خيفى على كل مسلم له أدىن بصرية أن أهم أركان دين             :واجلواب
 ومقتضى  . وأن حممداً رسول اهللا    ،اإلسالم احلنيف شهادة أن ال إله إال اهللا       

 ومقتـضى شـهادة أن      ،شهادة أن ال إله إال اهللا أن ال يعبد إال اهللا وحده           
انه إال مبا شرعه رسول اهللا صلى اهللا         أن ال يعبد اهللا سبح     ،حممداً رسول اهللا  

   .عليه وسلم

 ، والعبادات األصل فيها التوقيف    ،وزكاة الفطر عبادة بإمجاع املسلمني    
فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي عبادة إال مبا ثبت عن املشرع احلكيم عليـه               

   الذي قال عنه ربه ،صلوات اهللا وسالمه

                                                
ساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد،     صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئي      ) ١(

جمموعـة  (، ويف كتاب ٩٩ ص   ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج     ) فتاوى إسالمية (ونشرت يف كتاب    
   ٩٤ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ
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 وقال  ،)١(﴾ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى     .وىوما ينِطق عِن الْه   ﴿: تبارك وتعاىل 
مـن  (( ،)٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :هو يف ذلك  

   .)٣())عمل عمالً ليس عليه  أمرنا فهو رد

وقد بين هو صلوات اهللا وسالمه عليه زكاة الفطر مبا ثبـت عنـه يف              
 أو صـاعاً مـن      ، متر  أو صاعاً من   ، صاعاً من طعام   :األحاديث الصحيحة 

 فقد روى البخاري ومسلم     . أو صاعاً من إقط    ، أو صاعاً من زبيب    ،شعري
فرض رسـول   (( : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال         ،رمحهما اهللا 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على               
من املسلمني، وأمـر ـا أن   العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري     

   .)٤())تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

كنا نعطيها يف زمن الـنيب      (( :وقال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه      
  صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري 

                                                
   ٤، ٣سورة النجم، اآليتان ) ١(
) األقضية(، ومسلم يف    ) ٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم      ) الصلح(البخاري يف   رواه  ) ٢(

   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة برقم 
   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة برقم ) األقضية(رواه مسلم يف ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
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 متفـق علـى     )١())أو صاعاً من أقط    (( ويف رواية  ،))أو صاعاً من زبيب   
 ومعلـوم أن  . فهذه سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف زكاة الفطر         .حتهص

وقت هذا التشريع وهذا اإلخراج يوجد بيد املسلمني وخاصة يف جمتمـع            
املدينة الدينار والدرهم اللذان مها العملة الـسائدة آنـذاك ومل يـذكرمها        

 فلو كان شيء جيزئ يف زكـاة        ،صلوات اهللا وسالمه عليه يف زكاة الفطر      
 إذ ال جيوز تأخري البيان عـن  ؛الفطر منهما ألبانه صلوات اهللا وسالمه عليه  

 ومـا ورد يف     . ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي اهللا عنهم        ،وقت احلاجة 
 ،زكاة السائمة من اجلربان املعروف مشروط بعدم وجود ما جيب إخراجه          

نعلـم   وال ، كما سبق أن األصل يف العبادات التوقيف  ،وخاص مبا ورد فيه   
أن أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرج النقـود يف زكـاة        

 وهم أعلم الناس بسنته صلى اهللا عليه وسلم وأحرص الناس علـى             ،الفطر
 ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غريه من أقـواهلم              ،العمل ا 

د كَانَ لَكُـم  لَقَ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه   ،وأفعاهلم املتعلقة باألمور الشرعية   
والساِبقُونَ اَألولُونَ  ﴿ : وقال عز وجل   ،)٢(﴾ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ      

           مهـنع اللّـه ِضياٍن رسم ِبِإحوهعبات الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم ِمن
  ورضواْ عنه وأَعد لَهم جناٍت 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ٢١سورة األحزاب، اآلية ) ٢(
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تحِري تجتِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألن١(﴾ه(.   

ومما ذكرنا يتضح لصاحب احلق أن إخراج النقود يف زكاة الفطـر ال             
 . لكونه خمالفاً ملا ذكر من األدلة الـشرعية        ؛جيوز وال جيزئ عمن أخرجه    

لثبات عليه واحلـذر   وا،وأسأل اهللا أن يوفقنا وسائر املسلمني للفقه يف دينه       
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد       ، إنه جواد كرمي   ،من كل ما خيالف شرعه    

   .وآله وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
   ١٠٠ية سورة التوبة، اآل) ١(
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   )١(؟ما رأيكم يف زكاة الفطر نقوداً: س

الذي عليه مجهور أهل العلم أا ال        و ،اختلف أهل العلم يف ذلك    : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه         ؛تؤدى نقوداً وإمنا تؤدى طعاماً    

 واخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا فرضـها علينـا            ،أخرجوها طعاماً 
 واحلبوب  ، فالنقود ختتلف  ،صاعاً من كذا وصاعاً من كذا  فال خترج نقوداً         

 فالنقود فيها خطر ومل يفعلـها       ،الوسط وغري ذلك   منها الطيب و   ،ختتلف
 ودعوى بعض الناس أا أحب      ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه      

 بل إخراج ما أوجب اهللا هو املطلوب والفقراء موضع          ،للفقراء ليس بشيء  
 ، فالواجب أن يعطوا ما فرض اهللا على اإلنسان من زكاة الفطـر            ،صرف

 لكنه قول   ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك       ،من الطعام ال من النقود    
 ، والصواب أا خترج طعاماً ال نقوداً صاعاً من كل نوع          ،ضعيف مرجوح 

 لقـول أيب  ؛ أو الزبيب، أو من اإلقط، أو من التمر، أو من الشعري  ،من الرب 
كنا نعطيها يف زمن النيب صلى اهللا عليـه         (( :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه    

عام أو صاعاً من متر أو صاعاً من شعري، أو صاعاً مـن             وسلم صاعاً من ط   
  زبيب أو صاعاً من 

                                                
يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(

  بالرياض 
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  . متفق على صحته)١())أقط

 وهل جيوز إخراجهـا يف      ،هل جيوز إخراج زكاة الفطر رياالت     : س
   )٢(؟غري بلدها

 وإمنـا الواجـب     ،ال جيوز إخراجها نقوداً عند مجهور أهل العلم       : ج
نيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه        كما أخرجها ال   ،إخراجها من الطعام  

 مـن متـر أو أرز أو        ، وهي صاع واحد من قوت البلد      ،رضي اهللا عنهم  
 عن الذكر واألنثـى والـصغري       ، بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،غريمها

   .والكبري واحلر واململوك من املسلمني

 ؛والسنة توزيعها بني الفقراء يف بلد املزكي وعدم نقلها إىل بلد آخـر            
 وجيوز إخراجها قبـل العيـد بيـوم أو          .إلغناء فقراء بلده وسد حاجتهم    

 كما كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رضـي اهللا عنـهم              ،يومني
 وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنـة والعـشرين مـن            ،يفعلون ذلك 

  .  واهللا ويل التوفيق.رمضان

                                                
باب زكاة الفطر   ) الزكاة(، ومسلم يف    ١٥٠٨باب صاع من زبيب برقم      ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٩٨٥على املسلمني من التمر والشعري برقم 
وقـد أجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ          ) صحيفة عكـاظ  (وجهة لسماحته من    من ضمن أسئلة م   ) ٢(

  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨
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  المشروع توزيع

  زكاة الفطر بين فقراء البلد

 ؟لنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غريهـم          با: س
   )١( ؟وإذا كنا نسافر قبل العيد بثالثة أيام ماذا نفعل جتاه الفطرة

السنة توزيع زكاة الفطر بني فقراء البلد صباح يوم العيـد قبـل             : ج
 وجيوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومني ابتداء من اليـوم الثـامن              ،الصالة

إذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيـومني أو أكثـر              و .والعشرين
 وإن كانت غـري إسـالمية       ،أخرجها يف البالد اإلسالمية اليت يسافر إليها      

 وإن كان سفره بعـد جـواز        .التمس بعض فقراء املسلمني وسلمها هلم     
 ألن املقصود منها مواسام     ؛إخراجها فاملشروع له توزيعها بني فقراء بلده      

   . إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيدواإلحسان

  

                                                
مجع وترتيب الشيخ حممد املسند     ) فتاوى إسالمية ( ويف كتاب    ١٧١ ص   ٢ج) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد     . إعداد وتقدمي د  ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (،  ويف كتاب     ١٠٠ ص   ٢ج

    ٩٩ ص ٥الباز ج
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أرسلت زكاة الفطر اخلاصة يب على أهلـي يف مـصر لكـي             : س
   )١( ؟ فهل هذا العمل صحيح، وأنا مقيم يف السعودية،خيرجوها يف البلد

ال بأس بذلك وجتزئ إن شاء اهللا يف أصح قويل العلمـاء لكـن              : ج
ـ      وإذا بعثتـها ألهلـك   ،وطإخراجها يف حملك الذي تقيم فيه أفضل وأح

   .ليخرجوها على الفقراء يف بلدك فال بأس

  

  شرع اهللا زكاة الفطر
  مواساة للفقراء والمحاويج

هل جيوز إعطاء زكاة الفطر إلمام القرية وإن كـان ميـسور            : س
  . )٢( ؟ أفيدونا أفادكم اهللا؟احلال وليس فقرياً معدماً

احملـاويج وطعمـة    زكاة الفطر شرعها اهللا مواسـاة للفقـراء و        : ج
   فإن كان إمام القرية ميسور احلال عنده ما .للمساكني

                                                
استفتاء شخصي، وقد أجاب عنه مساحة الشيخ عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء   ) ١(

عبـد اهللا الطيـار     . إعداد وتقـدمي د   ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (والدعوة واإلرشاد، ونشر يف كتاب      
  .  ٩٧ ص ٥والشيخ أمحد الباز ج

  جهة لسماحته يف جملسه من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة مو) ٢(
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 أما إن كـان     ،يكفيه مل جيز أن يعطى زكاة الفطر وال غريها من الزكوات          
 فال بأس أن يعطى من زكـاة  ، لكثرة عائلته أو بسبب آخر ؛راتبه ال يكفيه  
   .الفطر وغريها

  وقت إخراج زكاة الفطر

لزكاة يف البحث عن شخص معـروف       هل يستوي يف تأخري ا    : س
   )١(؟ وزكاة األبدان، زكاة األموال–فقره 

 كما  ، بل جيب أن تقدم زكاة الفطر قبل صالة العيد         ،ال يستويان : ج
 وال مانع من إخراجها قبله بيـوم أو         ،أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك      

   . لكن ال تؤجل بعد العيد،يومني أو ثالثة

  حكم من نسي إخراج
  اة الفطر قبل صالة العيدزك

أعددت زكاة الفطر قبل العيد إلعطائهـا إىل فقـري أعرفـه،            : س
  ولكنين نسيت إخراجها ومل أتذكر إال يف صالة 

                                                
  من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته يف جملسه ) ١(



  

 - ٢١٧ -

   )١(؟ فما احلكم. وقد أخرجتها بعد الصالة،العيد

 ال ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد كما أمر             :ج
 ، ولكن ال حرج عليك فيما فعلـت ،عليه وسلمذا النيب الكرمي صلى اهللا     

 وإن كان جاء يف احلـديث أنـه         ،فإخراجها بعد الصالة جيزئ واحلمد هللا     
 ونرجو  ، وأنه وقع يف حمله    ، لكن ذلك ال مينع اإلجزاء     ،صدقة من الصدقات  

 ، ألنك مل تؤخر ذلـك عمـداً   ؛ وأن تكون زكاة كاملة    ،أن يكون مقبوالً  
ربنـا الَ   ﴿ :ال اهللا عز وجل يف كتابه العظـيم        وقد ق  ،وإمنا أخرته نسياناً  

 وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ،)٢(﴾ ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا    تؤاِخذْنا
 فأجـاب دعـوة عبـاده       ،)٣())قد فعلت (( :يقول اهللا عز وجل   : أنه قال 

   .املؤمنني يف عدم املؤاخذة بالنسيان واخلطأ

 الفطر إال أثناء اخلطبة بعـد صـالة    ما حكم من مل خيرج زكاة     : س
   )٤(؟ وذلك من اجل نسيانه،العيد

  
                                                

  .٩٩ ص ٢ترتيب الشيخ حممد املسند جمجع و) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
   .٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  . ١٢٦م باب بيان انه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق برق) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(
 ٥ار والشيخ أمحد الباز ج    عبد اهللا الطي  . إعداد وتقدمي د  ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ٤(

  .١٠١ص 
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 ومن نسي ذلك فال شيء      ،إخراج زكاة الفطر قبل الصالة واجب     : ج
 ، فعليه أن خيرجها مىت ذكرها     ، ألا فريضة  ؛عليه سوى إخراجها بعد ذلك    

وال جيوز ألحد أن يتعمد تأخريها إىل ما بعد صالة العيد يف أصح قـويل               
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر املسلمني أن يؤدوها قبـل             ؛لماءالع

   .صالة العيد
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 باب إخراج الزكاة
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  الواجب البدار بإخراج
  الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

لدي مبلغ عشرة آالف ريال سـعودي، وأريـد أن أخـرج            : س
 وهل جيوز أن أبقيها حىت      ، ولكين ال أعرف كيف أخرج زكاا      ،زكاا
   )١(؟بلدي وأخرج زكاا هناك أم ال جيوز ذلكأرجع ل

 فيجب  ،الواجب على املسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال احلول        : ج
 ويلتمس الفقراء واحملاويج ويسأل عنهم أهـل    ،أن يبادر يف أي مكان كان     

 سواء كان يف اليمن أو      ،الثقة واألمانة يف بلده الذي هو فيه مث خيرج الزكاة         
   . مكة أو يف أي مكانيف الشام أو يف

 وإذا كان املال عشرة آالف فالزكـاة    ،واهللا أوجب عليك هذه الزكاة    
 ألن األلف هو العـشر وربعـه        ؛ ربع العشر  : أي ،مائتان ومخسون رياالً  

 فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتـدفع إليـه الزكـاة            .مائتان ومخسون 
 كي يـدلوك  وتستعني يف ذلك بأهل الثقة واألمانة من أصحابك وإخوانك 

   .على الفقراء ويرشدوك إليهم

  

                                                
  الشريط اخلامس عشر ) نور على الدرب.(من برنامج) ١(
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  حكم تأخير إخراج الزكاة

هل يصح أن حيتفظ بالزكاة من أجل إعطائها ألحـد الفقـراء         : س
   )١(؟الذين مل يتصل م بعد

إذا كانت املدة يسرية غري طويلة فال بأس أن حيتفظ بالزكاة حـىت      : ج
 وحاجـة لكـن ال      يعطيها بعض الفقراء من أقاربه  أو من هم أشد فقراً          

   . هذا بالنسبة لزكاة املال. وإمنا تكون أياماً غري كثرية،تكون املدة طويلة

 كمـا   ، بل جيب أن تقدم على صالة العيد       ،أما زكاة الفطر فال تؤجل    
 ، وخترج قبل العيد بيوم أو يومني أو ثالثـة         ،أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   . وال تؤجل بعد الصالة،ال بأس

  

وز تأخري إخراج الزكاة مدة أشهر بعد حلوهلا من أجـل           هل جي : س
   )٢(؟حتري احملتاج أو عدم وجود نقود لديه وقت حلول الزكاة

                                                
، ويف  ٩٩ ص   ٢مجع وترتيب الشيخ حممد بن عبد العزيز املـسند ج         ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

   ١٠٣ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) موعة فتاوى مساحة الشيخجم(كتاب 
 ٥طيار والشيخ أمحد الباز ج    عبد اهللا ال  . إعداد وتقدمي د  ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ٢(

  .١٠١ص 
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ال بأس بتأخري إخراجها من أجل ما ذكر، ومىت وجد الفقراء، أو            : ج
املال بادر بإخراجها؛ ألنه ال جيوز تأخريها بعد متـام احلـول إال لعـذر               

م وجود املال بيده ذلك الوقـت، أو عـدم      شرعي، مثل ما ذكرمت من عد     
  . وجود الفقراء

وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للفقه يف دينه والثبات عليه إنـه جـواد              
  . كرمي
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مساحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة              
فتاء العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العليمة واإل         

  وفقه اهللا لكل خري آمني 

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

حنيط مساحتكم بأن عمي خيرج زكاة أمواله يف كل عـام يف بدايـة          
 وهو يرغب حالياً يف إخراج الزكاة كل عـام يف           ،شهر رمضان املبارك  

 وكيف خيـرج فـرق      ،بداية احملرم نظراً لقضاء حوائج الناس احملتاجني      
 إذا كان لدى عمي عقـارات       ؟الثالثة بني شهر رمضان واحلجة    األشهر  

 من قيمة األرض أو من      ، كيف حيتسب الزكاة   ،وأراضي معروضة للبيع  
   ؟قيمة املعروض للبيع

 شكر اهللا سعيكم ونفع     ،أرجو من مساحتكم التكرم باجلواب لألمهية     
 بعلمكم وبارك يف أوقاتكم وجعلكم عوناً ومالذاً لطالب العلم ورزقكم         

الـسالم علـيكم ورمحـة اهللا        و ، إنه جواد كـرمي    ،الفردوس األعلى 
   .)١(وبركاته
 ليس لعمـك تـأخري      : بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته    : ج

   لكن جيوز له أن يعجل ،الزكاة إىل احملرم

                                                
  .  ح ز من مكة املكرمة. ع. م/ استفتاء شخصي مقدم من السائل ) ١(
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الزكاة قبل رمضان يف احملرم أو غريه وعليه إخراج زكاة العقارات حسب            
 تقبل اهللا من اجلميع والسالم عليكم ورمحة اهللا         ،كاةقيمتها عند إخراج الز   

   .وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم تأخير زكاة العروض
  في حق من لم يملك النقود

 ولكن مل أملك نقوداً لكي      ،عندي دكان لبيع أدوات سيارات    : س
 ، وإمنا البضاعة مطروحة   ، مل أبع شيئاً    ذلكم أين  ،أزكي يف الوقت احلاضر   

 أو كيـف    ،فهل أزكي عندما تكون لدي الفلوس ولو بعـد رمـضان          
   )١(؟أتصرف

 وإذا مت احلول ولـيس      ،مىت أيسرت فأخرج الزكاة بعد متام احلول      : ج
   . واهللا ويل التوفيق.عندك نقود فأخرجها مىت قدرت

  حكم تارك الزكاة
  جحوداً أو بخالً أو تهاوناً

 وهل هناك فرق بني من تركها جحـوداً  ؟ ما حكم تارك الزكاة  :س
   )٢(؟أو خبالً أو اوناً

                                                
  .٢الشريط رقم ) نور على الدرب(برنامج من ) ١(
إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١٣٩لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ٢(

، ويف نشرة رابطة العامل اإلسـالمي بتـاريخ         ١٠٧ ص   ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج      . وتقدمي د 
  هـ  ٢٥/٩/١٤١٩يف ) ١٢٢٢٥(العدد ) ةالندو(هـ، ويف جريدة ١٤١٩ رجب عام ١٩ -١٣
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بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلـه            : ج
   : وبعد،وأصحابه

 فإن كان تركها جحداً لوجوا مـع        ،ففي حكم تارك الزكاة تفصيل    
لو زكى مـا دام جاحـداً       توافر شروط وجوا عليه كفر بذلك إمجاعاً و       

 أما إن تركها خبالً أو تكاسالً فإنه يعترب بذلك فاسقاً قد ارتكب             ،لوجوا
 ؛كبرية عظيمة من كبائر الذنوب وهو حتت مشيئة اهللا إن مات على ذلك            

ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلـك            ﴿: لقول اهللا سبحانه  
شن ي١(﴾اء ِلم(.   

وقد دل القرآن الكرمي والسنة املطهرة املتواترة على أن تارك الزكـاة            
 مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما        ،يعذب يوم القيامة بأمواله اليت ترك زكاا      

 قال اهللا سـبحانه  . وهذا الوعيد يف حق من ليس جاحداً لوجوا    .إىل النار 
نَ الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونهـا ِفـي        والَِّذين يكِْنزو ﴿ :يف سورة التوبة  

يوم يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى        .سِبيِل اللِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ    
ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَـذُوقُواْ مـا          

 ت مونَكُنتودلت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليـه          .)٢(﴾كِْنز 
  وسلم على ما دل عليه القرآن الكرمي يف حق من 

                                                
  ) ٤٨(سورة النساء، اآلية) ١(
  ) ٣٥، ٣٤(سورة التوبة، اآليتان) ٢(
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 كما دلت على تعذيب من مل يزك ما عنده مـن            ،مل يزك الذهب والفضة   
   .يمة األنعام  اإلبل والبقر والغنم وأنه يعذب ا نفسها يوم القيامة

 الورقية وعروض التجارة حكم من ترك       وحكم من ترك زكاة العملة    
   . ألا حلَّت حملها وقامت مقامها؛زكاة الذهب والفضة

أما اجلاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة وحيـشرون          
 لقـول اهللا عـز    ؛معهم إىل النار وعذام مستمر أبد اآلباد كسائر الكفرة        

ِريِهم اللّـه أَعمـالَهم   كَذَِلك ي﴿:وجل يف حقهم وأمثاهلم يف سورة البقرة 
 : وقال يف سورة املائدة    ،)١(﴾حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن النارِ      

﴿      ـذَابع ـملَها وهِمن اِرِجنيم ِبخا هماِر والن واْ ِمنجرخونَ أَن يِريدي
ِقيم٢(﴾ م(.   

   .نةواألدلة يف ذلك كثرية من الكتاب والس

                                                
   ١٦٧سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ٣٧سورة املائدة، اآلية ) ٢(
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  نصح وتذكير لمن لم

  )١(يخرج الزكاة على الوجه المشروع

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلـى آلـه         ،احلمد هللا وحده  
   : أما بعد،وصحبه

 ،فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكري بفريضة الزكـاة          
شروع مـع  اليت تساهل ا الكثري من املسلمني فلم خيرجوها على الوجه امل      

 اليت ال يستقيم بناؤه إال      ، وكوا أحد أركان اإلسالم اخلمسة     ،عظم شأا 
شهادة : بين اإلسالم على مخس   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛عليها

أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الـصالة، وإيتـاء الزكـاة،           
   .)٢())وصوم رمضان، وحج البيت

                                                
رسالتان موجزتان يف   (نشرت ضمن كتيب بعنوان     ) حبوث هامة حول الزكاة   (كلمة لسماحته بعنوان    ) ١(

من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد عـام               ) الزكاة والصيام 
  هـ ٢٩/٨/١٤٠٧ يف ١٠٨٩العدد ) جملة الدعوة(هـ، وقد نشرت يف ١٤٠١

باب بيان أركان  ) اإلميان(، ومسلم يف    ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم       ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٢(
باب ما جاء بين اإلسالم علـى مخـس بـرقم        ) اإلميان(، والترمذي يف    ١٦اإلسالم ودعائمه العظام برقم     

  .  ، واللفظ له٢٦٠٩
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على املسلمني من أظهر حماسن اإلسالم ورعايته لشئون        وفرض الزكاة   
 فمن فوائدها   ، ومسيس حاجة فقراء املسلمني إليها     ، لكثرة فوائدها  ؛معتنقيه

 ألن النفوس جمبولة على حب مـن        ؛تثبيت أواصر املودة بني الغين والفقري     
   .أحسن إليها

كمـا  ومنها تطهري النفس وتزكيتها، والبعد ا عن خلق الشح والبخل،           
خذْ ِمن أَمواِلِهم صـدقَةً     ﴿ :أشار القرآن الكرمي إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل        

ومنها تعويد املسلم صفة اجلود والكرم والعطف       . )١(﴾هرهم وتزكِّيِهم ِبها  تطَ
ومنها استجالب الربكة والزيادة واخللف من اهللا، كما قال         . على ذي احلاجة  

 ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر لَه وما أَنفَقْتم            قُلْ ِإنَّ ﴿: تعاىل
      ﴾اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهين شوقول النيب صـلى اهللا عليـه       . )٢(م

يا ابن آدم أنفـق أُنفـق       ((: يقول اهللا عز وجل   :  وسلم يف احلديث الصحيح   
   . غري ذلك من الفوائد الكثريةإىل. )٣())عليك

وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من خبل ا أو قصر يف إخراجها، قال اهللا               
والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفـي سـِبيِل اللّـِه            ﴿ :تعاىل

ِر جهنم فَتكْوى ِبها ِجباههم     يوم يحمى علَيها ِفي نا      *فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ  
 مهورظُهو مهنوبجو  

                                                
   ١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ١(
   ٣٩سورة سبأ، اآلية ) ٢(
بـاب  ) الزكـاة (، ومسلم يف ٥٣٥٢باب فضل النفقة على األهل برقم      ) النفقات(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ٩٩٣احلث على النفقة برقم 
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فكـل مـال ال     ،  )١(﴾هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكِْنزونَ       
 كما دل على ذلـك   ، يعذب به صاحبه يوم القيامة     ،تؤدى زكاته فهو كرت   

مـا مـن    (( :لم أنه قـال    عن النيب صلى اهللا عليه وس      ،احلديث الصحيح 
صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يـوم القيامـة               
صفحت له صفائح من نار، فأمحي عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبـه              
وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألـف             

   .)٢())ما إىل النارسنة، حىت يقضى بني العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة وإ
مث ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحب اإلبل والبقر والغنم الذي ال             

   . واخرب أنه يعذب ا يوم القيامة،يؤدي زكاا
من آتاه اهللا ماالً    (( :وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه قال         

وم القيامـة، مث    فلم يؤد زكاته مثِّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه ي           
 مث تـال  ))أنا مالك، أنا كـرتك :  مث يقول– يعين شدقيه    –يأخذ بلهزمتيه   

والَ يحسبن الَِّذين يبخلُونَ ِبمـا      ﴿ :النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل      
         قُونَ مطَويس ملَّه رش ولْ هب ما لَّهريخ وِلِه هِمن فَض اللّه ماهِخلُـواْ  آتا ب

   والزكاة .)٤)(٣(﴾ِبِه يوم الِْقيامِة 

                                                
   ٣٥، ٣٤توبة، اآليتان سورة ال) ١(
  ) ٩٨٧(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ٢(
   ١٨٠سورة آل عمران ن اآلية ) ٣(
  ) ١٤٠٣(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(
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 والسائمة  ، اخلارج من األرض من احلبوب والثمار      :جتب يف أربعة أصناف   
   . وعروض التجارة، والذهب والفضة،من يمة النعام

ولكل من هذه األصناف األربعة نصاب حمدود ال جتب الزكاة فيمـا            
 ستون صاعاً بصاع    : والوسق ،ة أوسق  فنصاب احلبوب والثمار مخس    ،دونه

 فيكون مقدار النصاب بصاع النيب صـلى اهللا         ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    
عليه وسلم من التمر والزبيب واحلنطة واألرز والشعري وحنوهـا ثالمثائـة            

 وهو أربع حفنات بيدي الرجـل       ،صاع بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم      
   .وءتنياملعتدل اخللقة إذا كانت يداه ممل

والواجب يف ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بال كلفة           
 أما إذا كانت تسقى مبؤونة      ،كاألمطار واألار والعيون اجلارية وحنو ذلك     

 فإن الواجـب فيهـا      ، كالسواين واملكائن الرافعة للماء وحنو ذلك      ،وكلفة
ـ            ،نصف العشر  ه  كما صح احلديث بذلك عن رسول اهللا صـلى اهللا علي

 ففيه تفصيل مبني يف     ، وأما نصاب السائمة من اإلبل والبقر والغنم       .وسلم
 ويف اسـتطاعة    ،األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 ولوال قصد اإلجياز لذكرناه     ،الراغب يف معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك       
   .لتمام الفائدة

اره بالدراهم العربيـة     ومقد ،وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقاالً     
   ونصاب الذهب ،السعودية ستة ومخسون رياالً
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 ومقداره من اجلنيهات السعودية أحد عشر جنيهاُ وثالثـة       ،عشرون مثقاالً 
والواجب فيهما ربع العـشر     ،   وبالغرام اثنان وتسعون غراماً    ،أسباع اجلنيه 

 تابع   والربح ،على من ملك نصاباً منهما أو من أحدمها وحال عليه احلول          
 كما أن نتاج السائمة تابع ألصله فـال         ،لألصل فال حيتاج إىل حول جديد     

   .حيتاج إىل حول جديد إذا كان اصله نصاباً

 ،ويف حكم الذهب والفضة األوراق النقدية اليت يتعامل ا الناس اليوم          
 إذا بلغـت  ،سواء مسيت درمهاً أو ديناراً أو دوالراً أو غري ذلك من األمساء         

   . وجبت فيها الزكاة، وحال عليها احلول،نصاب الفضة أو الذهبقيمتها 

 إذا بلغـت    ،ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة        
 فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة لالستعمال        ،النصاب وحال عليها احلول   

  : لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ؛أو العارية يف أصح قويل العلماء     
من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كـان يـوم               ما  ((

   . إىل آخر احلديث املتقدم)١(...))القيامة، صفحت له صفائح من نار

وملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من              
  أيسرك (( : قال. ال: قالت))؟أتعطني زكاة هذا(( :ذهب فقال

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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 مهـا  : وقالت، فألقتهما))؟ يوم القيامة سوارين من نار   أن يسورك اهللا ما   
   . أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن.)١(هللا ولرسوله

وثبت عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس أوضـاحاً مـن              
مـا  (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     ؟ يا رسول اهللا أكرت هو     : فقالت ،ذهب

   .ع أحاديث أخرى يف هذا املعىن م.)٢())بلغ أن يزكى فزكي فليس بكرت
 فإا تقوم يف آخر العام وخيـرج  ،أما العروض وهي السلع املعدة للبيع     

 حلـديث   ؛ سواء كانت قيمتها مثل مثنها أو أكثر أو أقل         ،ربع عشر قيمتها  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا أن خنرج الصدقة           (( :مسرة قال 

   .ه أبو داود روا)٣())من الذي نعده للبيع
ويدخل يف ذلك األراضي املعدة للبيع والعمارات والسيارات واملكائن         

 أمـا العمـارات     ،الرافعة للماء وغري ذلك من أصناف السلع املعدة للبيع        
 أما ذاا   ، إذا حال عليها احلول    ، فالزكاة يف أجورها   ،املعدة لإلجيار ال للبيع   

ـ  ، لكوا مل تعد للبيع    ؛فليس فيها زكاة   ذا الـسيارات اخلـصوصية      وهك
 وإمنا اشـتراها صـاحبها    ،واألجرة ليس فيها زكاة إذا كانت مل تعد للبيع        

   وإذا اجتمع لصاحب سيارة .لالستعمال

                                                
  ) ١٥٦٣(باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ١(
  ) ١٥٦٤(باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(
  ) ١٥٦٢(باب العروض إذا كانت للتجارة برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٣(
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 ، فعليه زكاا إذا حال عليها احلـول       ،األجرة أو غريه نقود تبلغ النصاب     
سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غـري               

 لعموم األدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة يف مثل          ؛لك من املقاصد  ذ
   . ملا تقدم؛ والصحيح من أقوال العلماء أن الدين ال مينع الزكاة.هذا

وهكذا أموال اليتامى واانني جتب فيها الزكاة عند مجهور العلماء إذا           
بالنيـة   وجيب على أوليائهم إخراجها      ،بلغت النصاب وحال عليها احلول    

 مثل قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ، لعموم األدلة  ؛عنهم عند متام احلول   
إن اهللا افترض عليهم صدقة يف      (( :يف حديث معاذ ملا بعثه على أهل اليمن       

   .)١())أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم

 وال أن جيلـب     ،والزكاة حق اهللا ال جتوز احملاباة ا ملن ال يـستحقها          
 وال أن يقي ا ماله أو يدفع ا عنه          ،إلنسان ا لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً      ا

 لكوم من أهلها ال     ؛ بل جيب على املسلم صرف زكاته ملستحقيها       ،مذمة
 حىت تربأ ذمتـه     ، مع طيب النفس ا واإلخالص هللا يف ذلك        ،لغرض آخر 

   .ويستحق جزيل املثوبة واخللف

   قال ،به الكرمي أهل الزكاة وقد أوضح اهللا سبحانه يف كتا

                                                
باب الـدعاء إىل    ) اإلميان(، ومسلم يف    ١٣٩٥باب وجوب الزكاة برقم     ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

  ) ١٩(الشهادتني برقم
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ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراء والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَـِة        ﴿ :تعاىل
   ـنةً مِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللِّه وِفي سو اِرِمنيالْغقَاِب وِفي الرو مهقُلُوب

ح ِليمع اللّهاللِّه و١(﴾ِكيم(.   

ويف ختم هذه اآلية الكرمية ذين االمسني العظـيمني تنبيـه مـن اهللا              
 على انه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومـن يـستحق            ،سبحانه لعباده 

 وهو احلكيم يف شرعه وقدره فـال يـضع          ،منهم الصدقة ومن ال يستحق    
عض أسرار  األشياء إال يف مواضعها الالئقة ا وإن خفي على بعض الناس ب           

   . ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا حلكمه؛حكمته

واهللا املسئول أن يوفقنا واملسلمني للفقه يف دينه والصدق يف معاملتـه،   
 ، والعافية من موجبات غضبه إنه مسيـع قريـب         ،واملسابقة على ما يرضيه   

   .وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم

  وثالرئيس العام إلدارات البح
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  ) ٦٠(سورة التوبة، اآلية) ١(
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 لعل قلبه يلني فريجع إىل      ،ما نصيحتكم لرجل ال يؤدي الزكاة     : س
   )١( ؟احلق

نصيحيت ملن خبل ا أن يتقي اهللا وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها             : ج
 النعمة وأدى حقها     فإن شكر  ، الذي أعطاه املال قد ابتاله به      ،قد ابتاله ا  

أفلح وإن خبل بالزكاة ومل يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب             
   .وجزاء ذلك يف قربه ويوم القيامة نسأل اهللا العافية

 ،فاملال زائل وأمره خطري وعواقبه وخيمة ملن خبل ومل يـؤد زكاتـه            
 فالواجب على كـل     ،وسوف يدعه ملن بعده ويكون عليه حسابه ووزره       

 وانه سـبحانه    ،ده مال أن يتقي اهللا ويتذكر املوقف بني يدي اهللا         مسلم عن 
ِإنمـا  ﴿ ": كما قال عز وجل    ،جيازي كل عامل بعمله وأن هذا املال بلية       

ِبالشر والْخيـِر   ونبلُوكُم  ﴿ : وقال سبحانه  ،)٢(﴾أَموالُكُم وأَولَادكُم ِفتنةٌ  
 فإن شكرت اهللا وأديت حقه وصرفته يف        ، فاملال ابتالء وامتحان   ،)٣(﴾ِفتنةً

 ونعـم الـصاحب    ، وصار نعمة يف حقـك     ،وجوهه أفلحت كل الفالح   
  للمؤمن هذا املال، يصل به رمحه، ويؤدي به احلقوق اليت عليه، ويساهم يف 

                                                
يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(

  . بالرياض
   ١٥سورة التغابن، اآلية ) ٢(
   ٣٥سورة األنبياء، اآلية ) ٣(
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 ، فهو نعمة حبقه عظيمـة     ، وينفع املستضعفني ويواسيهم   ،املشاريع اخلريية 
 وعاقبته وخيمة فنسأل اهللا لنا وجلميـع        ،ةوإذا خبل به فهو بلية عليه عظيم      
   .املسلمني العافية من كل سوء

  
  من ترك إخراج الزكاة لزمه
  إخراجها عما مضى من السنين

أنا إنسان مل أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حـوايل            : س
 وقدرت أن ما أملكه بيدي أو يف ذمة غريي يل هو مبلغ             ،ثالث سنوات 

ة الثالث سنوات اليت مضت إذا حل احلول الثالث          فهل أدفع زكا   ،معني
   )١(؟ أم ما هو العمل، علماً بأنين قادر ومستطيع على ذلك،يف هذا العام

أخرج الزكاة عن احلولني املاضيني واستغفر ربك وتب إليه عمـا           : ج
 وال تؤخر الزكاة بل عجـل       ، وإذا مت احلول الثالث فأخرج زكاته      ،أخرت

   . فإذا مت احلول الثالث فأخرج زكاته،وبة واالستغفارزكاة احلولني مع الت

  

                                                
  . ) الربا وخطره(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان ) ١(
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  الجهل بفرضية الزكاة ال يسقطها

 عندي مبلغ من    : يقول يف سؤاله   ، من الرياض  . ب . م .األخ و : س
 ويف هذا العام    ، وهذا املبلغ يزيد وينقص    ،املال منذ حوايل مخس سنوات    

لغ ميلكه   وذكر أن أي مب    ،جرى حديث مع أحد اإلخوة عن زكاة املال       
 ،اإلنسان وحال عليه احلول ولو كان يدخره لزواج أو شراء مـسكن           

 هل علي زكاة عن السنوات املاضية وأنـا ال   : مساحة الشيخ  .عليه زكاة 
 أم أزكي هذه السنة فقط اليت علمت فيها أن علي           ،أعلم أن علي زكاة   

   )١(. أفتوين جزاكم اهللا خرياً؟زكاة

 وجهلـك ال يـسقطها      ،األعوام السابقة عليك الزكاة عن مجيع     : ج
 واحلكم ال خيفـى     ، ألن فرض الزكاة أمرمعلوم من الدين بالضرورة       ؛عنك

 والواجـب   ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم       ،على املسلمني 
 مع التوبـة إىل اهللا  ،عليك املبادرة بإخراج الزكاة عن مجيع األعوام السابقة    

   . واهللا املوفق.هللا عنا وعنك وعن كل مسلم عفا ا،سبحانه من التأخري

                                                
وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحتـه        ) الة العربية (من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من       ) ١(

  هـ ٢٤/٩/١٤١٨مبكة يف 
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  حكم زكاة أموال اليتامى

 ؟ فهل يف هذه األموال زكـاة ،تويف رجل وخلف أمواالً وأيتاماً  : س
   )١(؟وإن كان كذلك فمن خيرجها

جتب الزكاة يف أموال اليتامى من النقود والعروض املعدة للتجارة          : ج
 ؛لثمار اليت جتب فيهـا الزكـاة      ويف يمة األنعام السائمة ويف احلبوب وا      

 فإن مل يكن هلم من جهة والـدهم         ،وعلى ويل األيتام أن خيرجها يف وقتها      
 حىت تعني هلم ولياً يتـوىل شـئوم         ؛املتوىف وجب رفع األمر إىل احملكمة     

وشئون أمواهلم وعليه يف ذلك تقوى اهللا والعمل مبا فيه صالحهم وصالح            
يسأَلُونك عِن الْيتامى قُلْ ِإصـالَح لَّهـم        و﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛أمواهلم
ريـ        ﴿:  وقوله سبحانه  ،)٢(﴾خ أَح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهيالَ الْيواْ مبقْرالَ تو نس

  هدلُغَ أَشبى يتويعتـرب احلـول يف      . واآليات يف هذا املعىن كثرية     ،)٣(﴾ح 
 واهللا ويل .مبوته دخلـت يف ملكهـم   ألا ؛أمواهلم من حني مات والدهم   

   .التوفيق

                                                
إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١٥٠لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

   ٣٧ ص ٥لباز جعبد اهللا الطيار والشيخ أمحد ا. وتقدمي د
   ٢٢٠سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  ١٥٢سورة األنعام، اآلية ) ٣(
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  إخراج الزكاة من مال الطفلة

 وإن زوجـي  ، سنوات)٥(إين أقوم بتربية طفلة تبلغ من العمر   : س
يقوم بإعطائها بعضاً من املال الذي أقوم بدوري أنا بوضـعه مبـصرف             

   )١( ؟ فهل جتب الزكاة على ماهلا أم ال،فيصل اإلسالمي

   . ألنك القائمة عليها؛كاة ماهلاعليك أن تؤدي ز: ج

  

  حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

 علماً أنه هو الـذي      ،هل جيوز أن خيرج زوجي عين زكاة مايل       : س
 وهل جيوز إعطاء الزكاة البن أخيت املتوىف عنها زوجهـا           ؟أعطاين املال 

   .)٢( أفيدوين؟وهو شاب يف مقتبل العمر ويفكر يف الزواج

بة عليِك يف مالِك إذا كان عندِك نصاب أو أكثر مـن         الزكاة واج : ج
 وإذا أخرجها عنِك زوجِك     ،الذهب أو الفضة أو غريمها من أموال الزكاة       

   وهكذا لو أخرجها عنك ،بإذنِك فال بأس
                                                

استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبد العزيز، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتـب مساحتـه                 ) ١(
  هـ٩/٩/١٤١٥بتاريخ 

  هـ ١٩/٩/١٤٠٤ يف ٩٤٧العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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 وجيوز دفع الزكاة البن أختـك    ،أبوِك أو أخوِك أو غريمها بإذنِك فال بأس       
 وفـق اهللا اجلميـع ملـا    .مئونتهمساعدة له يف الزواج إذا كان عاجزاً عن       

   .يرضاه

  

   )١(؟هل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته: س

 ، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فال بأس       ،ال يلزمه الزكاة عنها   : ج
 ألن األحاديث الواردة يف ذلك تدل علـى أن          ؛وإال فالزكاة عليها حلليها   

   .الزكاة عليها ال على زوجها

  

                                                
  ).نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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  بلدحكم نقل الزكاة من بلد إلى 

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الـرئيس العـام إلدارات              
  حفظه اهللا   البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
نرجو إفادتنا بفتوى عن مدى مشروعية صـرف الزكـاة خـارج      

 .تبع داخل اململكـة   اململكة على مصارفها الشرعية املعلومة مثلما هو م       
   .)١( واهللا حيفظكم ،مقدرين لسماحتكم ذلك

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 إىل بلد أخرى إذا كان ذلـك  )بلده(جيوز نقل الزكاة من حمل املزكي   

 ،ملصلحة شرعية يف أصح قويل العلماء كأن ينقلها للمجاهدين يف سبيل اهللا           
 ألن يف ذلـك     ؛ أو لكوم من قرابته    ، بلده أو لفقراء أشد حاجة من فقراء     
 والسالم عليكم   ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     .مجعاً بني صلة الرحم والصدقة    

   .ورمحة اهللا وبركاته
  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  هـ ٣/٩/١٤١٠وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ج. ع. م. و. سؤال مقدم من شركة ع) ١(
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   )١(؟ البلد اليت أسكن فيهاهل جيوز إخراج الزكاة يف بلد غري: س

األوىل واألحوط توزيع الزكاة يف البلد الذي يسكن فيه صـاحب           : ج
 وإن كان يف بلد وماله يف بلد آخر فاألفضل إخراج الزكاة يف حمـل               ،املال
 ملـا   ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه            ؛املال

دوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا،         ادعهم إىل أن يشه   (( :بعثه إىل اليمن  
فإن هم أطاعوك لذلك، فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صـلوات يف           
كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخربهم أن اهللا افتـرض علـيهم             
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطـاعوك لـذلك،             

ظلوم، فإنه لـيس بينـها وبـني اهللا         فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة امل     
   . متفق على صحته)٢())حجاب

 إما ،ولكن إذا دعت املصلحة الشرعية على نقل الزكاة من بلد إىل بلد           
 أو أنـاس قـد      ، أو طلبة علم فقـراء     ،ألن يف البلد األخرى أقارب فقراء     

 ألحاديث وآثـار  ؛ فال بأس بذلك يف أصح قويل العلماء       ،اشتدت حاجتهم 
   .لكوردت يف ذ

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،    . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
   ١١٠ ص ٥ج
  سبق خترجيه ) ٢(
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   )١(؟هل جيوز نقل الزكاة من بلد إىل آخر: س

 لقول النيب صـلى اهللا عليـه        ؛األفضل تفريق الزكاة يف حمل املال     : ج
فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم     (( :وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه      

 )٢())أن اهللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقـرائهم            
   .متفق على صحته

وز النقل ملصلحة شرعية يف أصح قويل العلماء ألدلة كثرية وردت           وجي
 أو طلبة علم تعينهم     ، وذلك مثل نقلها ألقارب اشتدت حاجتهم      ،يف ذلك 

   . أو حنو ذلك، أو غزاة يف سبيل اهللا،على طلبهم

                                                
هللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،   عبد ا . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  .١١١ ص  ٥ج
   .سبق خترجيه) ٢(



  

 - ٢٤٦ -

  حكم شراء مواد غذائية
  وعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

هللا بن باز الـرئيس العـام إلدارات        مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ا      
  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حفظه اهللا 

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
حنب أن نستوضح من مساحتكم عن موضوع صرف مبـالغ مـن            

 ، كالبطانيـات واملالبـس    ،الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينيـة      
 مثـل الـسودان وأفريقيـا       ،مية الفقرية وصرفها لبعض اجلهات اإلسال   

 خاصة يف احلاالت اليت ال تتوفر املـواد الغذائيـة           ،وااهدين األفغان 
 وإن  ، أو تكاد تكون معدومة فيها كلية      ،بأسعار معقولة يف تلك البلدان    

توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن األسعار اليت تصلهم ا لو أرسـلت            
   .عيناً

 ، واهللا حيفظكم  .خرياً مبا ترونه حيال ذلك    نرجو إفادتنا جزاكم اهللا     
   .)١(والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  هـ ٦/٩/١٤١٠وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ج. ع. سؤال مقدم من ع و م) ١(



  

 - ٢٤٧ -

 أثابكم اهللا وتقبـل     .ال مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها يف املسلمني         
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،منكم

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  لعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادا

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  ال بأس في قبول الزكاة وصرفها

  لمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة       : س
علميـة   وإدارة البحوث ال   ، ورئيس هيئة كبار العلماء    ،العربية السعودية 

   .واإلفتاء

ما رأيكم يف قيام املركز املشترك لبحوث األطـراف االصـطناعية           
واألجهزة التعويضية وبرامج تأهيل املعوقني بصرف بعـض مـا يـرد            

 الذين يرغبون صرفها عن طريق      –للمركز من صدقة وزكاة املوسرين      
   )١(؟املركز يف شراء أجهزة للمعوقني الفقراء

 فـال بـأس يف      ،اء ليس هلم من ينفق عليهم     إذا كان املعوقون فقر   : ج
   .قبول الزكاة هلم وصرفها يف حاجام بواسطة وكيلهم

                                                
جريدة (الباحث الرئيسي املشرف على املركز املشترك، وقد نشر يف          . ط. ح. م/ سؤال مقدم من د     ) ١(

  هـ ٨/٩/١٤١٦يوم احلد ) الرياض
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  )١(حكم أخذ العروض في الزكاة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة صاحب السمو امللكي             
سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض ورئيس مجعية         / األمري املكرم   
  قه اهللا لكل خري آمني الرب بالرياضوف

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ ١٥/٨/١٤٠٧ وتاريخ   ١٣٩٨فإشارة إىل كتاب مسوكم رقم      
   .املتضمن طلبكم اإلفادة عن رأيي حول أخذ العروض يف الزكاة

أفيد مسوكم بأنه قد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف جواز أخذ العروض            
ك حبسب السعر حني اإلخراج سواء كـان        يف الزكاة واألرجح جواز ذل    

 ملا يف ذلك مـن الرفـق بأصـحاب    ؛ذلك طعاماً أو مالبس أو غري ذلك      
 وألن الزكاة مواساة فال يليـق تكليـف         ،األموال واإلحسان إىل الفقراء   

 وإمنا الذي عليهم أن يواسـوا إخـوام   ،أصحاب األموال مبا يشق عليهم 
  الفقراء 

                                                
هـ جواباً على خطاب موجه     ١/٩/١٤٠٧ وتاريخ   ٢٥٢٤/١در من مكتب مساحته برقم      خطاب ص ) ١(

  . من صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض
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يوفق اجلميع ملا يرضيه وأن يبـارك يف جهـود           وأسأل اهللا أن     .مما لديهم 
 والـسالم علـيكم     .مسوكم وسائر املسئولني عن اجلمعية إنه خري مسئول       

   .ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  إخراج زكاة العروض منها
  يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

  /هللا بـن بـاز إىل حـضرة األخ املكـرم     من عبد العزيز بن عبد ا 
  . )١(وفقه اهللا      . غ. م. ر

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصلكم  ٥/٦/١٣٨٩فقد وصل إيل كتابكم الكرمي املؤرخ يف        
 وهـل جيـزئ   ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العـروض     ،اهللا داه 

   ؟معلوماًإخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان 

 العروض الواجب تقوميها عند احلول بسعر الوقـت فـإذا           :واجلواب
 أو عشرون مثقـاالً     ،بلغت النصاب وهو  مائة وأربعون مثقاالً من الفضة        

 هذا هو األحوط واألحسن خروجاً      ، أخرج زكاا من النقود    ،من الذهب 
 وإن أخرج زكاا منها حسب القيمة احلاضرة أجـزأ          ،من خالف العلماء  

   والعروض هي السلع املعدة للبيع سواء كانت . يف أصح قويل العلماء،ذلك

                                                
عندما كان نائباً لـرئيس اجلامعـة   . غ. م. صدرت من مكتب مساحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر     ) ١(

  اإلسالمية 
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 ملا ورد يف    ؛أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غري ذلك من صنوف األموال          
أمرنا رسول اهللا صـلى  (( :احلديث عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 

   .)١())اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع

 ،هللا اجلميع للفقه يف الدين وإبراء الذمة من حق اهللا وحق عبـاده   وفق ا 
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،إنه خري مسئول

 نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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  حكم إخراج الزكاة

  عروضاً عن العروض وعن النقود

   )١(؟هل جيوز إخراج الزكاة من األقمشة: س

 والـرديء   ، الطيب عن الطيب   ؛ءجيوز ذلك يف أصح قويل العلما     : ج
 ألن الزكـاة  ؛ مع احلرص على ما يـربئ الذمـة        ،عن مثله حسب القيمة   

 كمـا   ، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش       ،مواساة من الغين للفقراء   
   .يواسيهم من احلبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها

طعمـة  وجيوز أيضاً أن خيرج عن النقود عروضاً مـن األقمـشة واأل           
 مثل أن   ، إذا رأى املصلحة ألهل الزكاة يف ذلك مع اعتبار القيمة          ،وغريها

 فيخـشى أن    ،يكون الفقري جمنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصـراً          
 وتكون املصلحة له يف إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من            ،يتالعب بالنقود 

   .صح أقوال أهل العلم وهذا كله يف أ،زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة

  

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،    . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب     )١(
   ٨٧ ص ٥ج
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  دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

   )١( ؟هل جيوز دفع الزكاة للجمعيات اخلريية: س

إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونني يقدمون الزكاة يف مصرفها          : ج
 ملا يف ذلك من التعاون علـى الـرب         ؛ فال بأس بدفع الزكاة إليهم     ،الشرعي
   .والتقوى

  يجب على الوكيل
  يع الزكاة تنفيذ ما قاله موكلهفي توز

أوالً أود أن أشكر أصحاب الفضيلة املشايخ على جمهـودام          : س
الكبرية يف اإلجابة على أسئلة املسلمني بالـصراحة والوضـوح التـام            

   : وأرجو اإلجابة على السؤال التايل.جزاهم اهللا خرياً

ص أحد اإلخوان أعطاين زكاة ماله وطلب مين أن أرسلها إىل أشخا          
يف السودان بشرط أن يكونوا ملتزمني بالكتاب والسنة قـوالً وعمـالً        

  وأن ال تربطين م صلة رحم 

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،    . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
            ١٢٦ ص ٥ج
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 ولدي أقرباء ومعارف لكن ال      ،وأن يكونوا حمتاجني ومستحقني للزكاة    
 أفيـدوين   ، واملبلغ مازال حبوزيت   ،تتوفر فيهم هذه الشروط بالدقة التامة     

على من أراه مستحقاً لـه دون        هل أرجعه له أو أوزعه       ؟ماذا أفعل به  
 نرجو نشر السؤال واجلواب ولكم مين جزيل الـشكر          ؟تطبيق شروطه 

   )١(.وجزاكم اهللا خرياً

جيب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك يف أوصاف من وكلـك يف             : ج
 فإن مل جتد من تتوافر فيه الصفات فرد املال إىل صاحبه            ،دفع الزكاة إليهم  

 وليس لك أن تتصرف فيه علـى غـري          ،هحىت يتوىل صرفه فيمن يستحق    
 ألن الوكيل مقيد مبا قيده به املوكل        ؛الوجه الذي أوصاك به صاحب املال     

   .فيما يوافق الشرع املطهر

                                                
من عنيزة باململكة العربية السعودية، وقد نشر       . ع. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من السائل م ز أ        ) ١(

عبـد اهللا   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (، ويف كتاب    ١١٣ ص   ١ج) كتاب الدعوة (يف  
   ١١٥ ص ٥الطيار والشيخ امحد الباز، ج
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  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا مساحة 
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

ر عشرة، وال أستطيع الوفاء     أنا شخص مطالب مببلغ من املال اية شه       
به يف موعده كامالً، ويوجد لدي مبلغ من املال، أنا وكيل عليـه وكالـة    

  . شرعية، ووالدي له جزء من هذا املبلغ
 هل جيوز يل اقتطاع جزء من زكاة هذا املال ألسـدد بـه              :سؤايل

   .)١( أفتونا وجزاكم اهللا عنا خري اجلزاء؟ديين
   : وبعد، وبركاتهوعليكم السالم ورمحة اهللا: ج

 إال إذا ، وإمنا يكون إخراج الزكاة من مالـك املـال    ،فليس لك ذلك  
وكلك أبوك وشريكه يف إخراج الزكاة وصرفها يف غرمائك فال بـأس إذا           

 ، أوىف اهللا عنك وعن كـل مـسلم        .كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء     
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  بحوثالرئيس العام إلدارات ال
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
خ  يف   ) ٢٠٦٣(وقد صدرت اإلجابـة عنـه بـرقم         . ز. ح. استفتاء شخصي قدم لسماحته من أ     ) ١(

  هـ ٢٣/٩/١٤١٣
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 ونظراً ألمانيت لديـه     ،كنت فقرياً وعملت عند بعض األغنياء     : س
وضع ثقته يف وأعطاين مبلغاً كبرياً من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء             

  ووجدت نفسي حمتاجاً هلـذا املبلـغ وأخذتـه        ،املنطقة اليت نعيش فيها   
 ، علماً بأنين فقري وأحتاج هلذا املبلـغ       ؟ فهل علي ذنب يف هذا     ،لنفسي

 راجيـاً   ،وهذا الغين يعطي الكثري من أمواله لفقـراء هـذه املنطقـة           
   )١(؟اإلجابة

عملك هذا ال جيوز بل هو من اخليانة والواجب عليك التوبـة إىل      : ج
اة من املسلمني   اهللا سبحانه مع غرامة املال وتسليمه للفقراء املستحقني للزك        

 وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن ختـربه          ،وبالنية عن الرجل الذي وكلك    
   .وتقول له أنا فقري ساعدين من زكاتك

  

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،    . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
   ١٣١ ص ٥ج
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  حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفـيت عـام اململكـة     
   .العربية السعودية حفظه اهللا ووفقه

   : وبعد، عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم

إن لدي مقداراً من املال زكاة      : فأرجو إفتائي على سؤايل هذا وهو     
 وأعـرف  ،واجبة علي وأريد أن أرسل مبلغاً إلحدى البلدان لفقرائهـا    

رجالً غنياً يف تلك البلد وأريد أن أبعث املال بواسـطته ليلـتمس لـه         
 فهل جيوز أن أعطيه من مـال       ،بلغ ولكنه لن يعمل ذلك إال مب      ،احملتاجني

 فهل أقتطع هـذا  ، وإذا حولتها له وأخذ البنك مبلغاً      ؟الزكاة على عمله  
 أفيدوين أثـابكم    ؟ أم البد أن أدفع ذلك من حر مايل        ،املبلغ من الزكاة  

   .)١(السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و،اهللا

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 وإذا نقلتها إىل بلد آخر      ،ن توزع زكاتك يف فقراء بلدك     األفضل لك أ  
   أو لكوم من أقاربك،فيها فقراء أشد حاجة

                                                
  .لرياض باململكة العربية السعوديةم ا. س. استفتاء شخصي مقدم من السائل م) ١(



  

 - ٢٥٩ -

 وإذا وكلت وكيالً يف توزيع الزكاة فـال مـانع أن            ،وهم فقراء فال بأس   
 ألن الواجب عليك توزيعهـا بـني الفقـراء        ؛تعطيه أجرة من غري الزكاة    
   .ن مالك ال من الزكاة وعليك أجرته م،بنفسك أو بوكيلك الثقة

 خـشية أن يـستعملها يف       ،أما البنك فال نرى لك أن حتوهلا بواسطته       
 ولكن جيب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمني يطمئن قلبك إىل أنه             ،الربا

 والسالم علـيكم    ،واهللا ويل التوفيق  . يوصلها إىل مستحقيها بأسرع وقت    
   .ورمحة اهللا وبركاته

  ية السعوديةمفيت عام اململكة العرب
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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   حكم الدعاء عند تفريق الصدقة 

ماذا عن األشخاص الذين جيتمعون عند الصدقة الـيت يـراد           : س
تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن         

   )١(؟الباقون بأصوات مرتفعة
لدعاء للمتصدق من غـري      أما ا  ، ألا بدعة  ؛ال تنبغي هذه الكيفية   : ج

 ومـن دون اجتمـاع علـى رفـع       ،وضع األيدي على املال املتصدق به     
 لقول النيب صلى اهللا عليـه       ؛األصوات على الكيفية املذكورة فهو مشروع     

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا           (( :وسلم
 بإسـناد   )٢( والنـسائي  ، رواه أبـو داود    ))له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه     

   . واهللا املوفق،صحيح
  حكم اعتبار ما يدفع

  لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة 

من  % ٢,٥أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان         : س
   حبجة أن هذا ،رأس مايل إىل مصلحة الزكاة والدخل

                                                
  هـ ٤/١/١٤١٩ يف ١٦٣٩العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
 ٠، وأبـو داود يف      ٦٠٧١مسند ابن عمر بـرقم      ) مسند املكثرين من الصحابة   (د يف   رواه اإلمام أمح  ) ٢(

  . ، واللفظ له١٦٧٢باب عطية من سأل اهللا برقم ) الزكاة
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 وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف يل مـصاحل         ،املبلغ يعترب زكاة التجارة   
 وهلذا فأنا ملتزم    ، مثل االستقدام وطلب أي تعديل يف مستندايت       ،ثريةك

 ، لكين قرأت يف بعض الكتب أن هذا املبلغ لـيس زكـاة            ،بدفع املبلغ 
 ،وغنما يلزمين إخراج زكاة خالف ما أسدده ملصلحة الزكاة والـدخل          

 . ألن هذا حال مجيع الشركات واملؤسـسات باململكـة         ؟أرجو اإلفادة 
   .)١(ا فيه اخلريوفقكم اهللا مل

خرجتها بنية الزكـاة فهـي   أما دامت طُلبت منك باسم الزكاة و     : ج
 ، ألن ويل األمر له طلب الزكاة من األغنياء ليصرفها يف مـصارفها            ؛زكاة

 أمـا   ،وال يلزمك إخراج زكاة أخرى عن املال الذي دفعت زكاته للدولة          
ة ن فعليك أن    إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح مل خترج زكاا للدول          

 واهللا ويل   . وغريهم من أهـل الزكـاة      ،خترجها ملن يستحقها من الفقراء    
   .التوفيق

                                                
   ٩٥ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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 باب أهل الزكاة
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  ذكر األصناف الثمانية في
  اآلية لبيان المصرف ال للترتيب

   )١(؟هل نص اآلية يف صرف الزكاة على الترتيب أم التخيري: س

 ، لبيان املـصرف    وإمنا ذلك  ،ليس ذكر األصناف يف اآلية للترتيب     : ج
 وإمنا األفضل مراعاة األصـلح يف  ،فلو بدأ بااهدين أو بالغارمني فال بأس     

 . فيقدم املزكي من تقتضي األدلة الشرعية تقدميه حسب اجتـهاده         ،الشرع
   .واهللا ويل التوفيق

  

  الفرق بين المسكين والفقير

 وما الفرق بينه وبني     ؟من هو املسكني الذي تصرف له الزكاة      : س
   )٢(؟لفقريا

  
                                                

يف اجلامع الكـبري    ) يف اإلسالم الزكاة ومكانتها   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(
  .بالرياض 

العـدد  ) الرياض(هـ، ويف جريدة    ٢٥/١٢/١٤١٤ وتاريخ   ١١٣٨٧العدد  ) جريدة املدينة (نشر يف     ) ٢(
  . ١٠٩ ص ١ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ٤/١/١٤١٩ وتاريخ ١٠٩٣
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 والفقـري أشـد     ،املسكني هو الفقري الذي ال جيد كمال الكفاية       : ج
 :حاجة منه، وكالمها من أصناف أهل الزكاة املذكورين يف قولـه تعـاىل            

 ومـن   . اآلية )١(﴾ِكِني والْعاِمِلني علَيها  ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراء والْمسا   ﴿
اب والكساء وللسكن مـن وقـف أو        كان له دخل يكفيه للطعام والشر     

 وال جيـوز    ،كسب أو وظيفة أو حنو ذلك فإنه ال يسمى فقرياً وال مسكيناً           
   .أن تصرف له الزكاة

  

  حكم أخذ الزكاة لمن له دخل

أنا موظف وأستلم راتباً شهرياً يصل إىل ثالثـة آالف ريـال            : س
 ، ويف إحدى املناسبات مسعت أن أحد التجـار يـوزع صـدقة            ،تقريباً

   )٢(؟ فهل حيل يل هذا املال،فذهبت إليه وأعطاين مبلغاً من املال

  إذا كان الراتب ال يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات : ج

                                                
  .٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(
 بتـاريخ  ١٠٩٣العـدد  ) ريـاض جريـدة ال  (، ويف   ) ١١٢ ص   ١ج() كتـاب الـدعوة   (نشر يف   ) ٢(
طيـار والـشيخ   عبد اهللا ال  . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (هـ، ويف كتاب      ٤/١/١٤١٩

  .١٢٧ ص ٥أمحد الباز ج
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 .أهلك املعتادة اليت ليس فيها إسراف وال تبذير حلت لك الزكاة وإال فال            
   .رزقنا اهللا وإياك الفقه يف الدين وأغناك من فضله

  

نا يكون مرتبهم يف الغالب ضـعيفاً       العمال الذين يفدون إىل ه    : س
 فهـل حتـل الزكـاة       ،ومعيشتهم سداً للرمق وخلفهم ذرية ضـعاف      

   )١(؟عليهم

إذا عرفوا بالعجز واحلاجة وأن مرتبام ال تسد حاجتهم وكـانوا           : ج
 فمىت عرفوا بذلك فال بأس أن يعطوا شيئاً مـن الزكـاة لـسد            ،مسلمني
   .احلاجة

  ةالفقير يعطى كفايته لسنة كامل
  وإذا أعطي من ليس بفقير جهالً فال يلزم القضاء

خيتلف تقدير الفقري الذي يعطى من الزكاة من وقت آلخر فما           : س
 وإذا تبني للمعطي أنه وضعها يف غـري مـستحقها،           ؟هو الضابط لذلك  

   )١(؟فهل خيرجها مرة أخرى
                                                

يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ١(
  بالرياض 
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 وإذا تبني لـدافع    ،يعطى الفقري من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة       : ج
 ؛لزكاة أن املعطى ليس فقرياً مل يلزمه القضاء إذا كان املعطى ظاهره الفقر            ا

 وهو أن رجالً ممن كان قبلنـا أعطـى        ،للحديث الصحيح الوارد يف ذلك    
اللهم لك احلمد،   (( : فقال ، فرأى يف النوم أنه غين     ،إنساناً صدقة يظنه فقرياً   

رب أن صدقته قـد      وأخ ، فأقر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك       )٢())على غين 
   .قبلت

 أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يأت شـرعنا            :وقد تقرر يف األصول   
 وألنه صلى اهللا عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبـان الـصدقة             ،خبالفه

إن شئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغين وال لقوي         (( : فقال ،فرآمها جلدين 
 الوجوه فيه صـعوبة      وألن التأكد من حاجة الفقري من كل       ،)٣())مكتسب
   ودعوى املعطى أنه فقري إذا مل ، فاكتفي يف ذلك بظاهر احلال،ومشقة

                                                                                                                           
يف ) ١٥١٩(العـدد   ) جملـة الـدعوة   (، ويف   ) ١٤٣(لسماحته ص   ) إلخوانحتفة ا (نشر يف كتاب    ) ١(
جمموع فتاوى  (هـ، ويف كتاب    ٢٧/٩/١٤١٩ يف   ١٥٥٣٣العدد  ) جريدة البالد (هـ، ويف   ٨/٧/١٤١٦

  ) ١٢٤ ص ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ امحد الباز . إعداد وتقدمي د) مساحة الشيخ
، ومـسلم يف    ) ١٤٢١(ق على غين وهو ال يعلـم بـرقم          باب إذا تصد  ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٢(
  ) ١٠٢٢(باب ثبوت أجر املتصدق برقم ) الزكاة(
، وأبـو داود    ) ١٧٥١١(حديث رجلني أتيـا الـنيب بـرقم       ) مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(
   ١٦٣٣باب من يعطى من الصدقة برقم ) الزكاة(يف
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 مع بيان احلكم الشرعي لـه إذا كـان          ،يتبني لدافع الزكاة خالف ذلك     
   .ظاهره القوة على الكسب للحديث املذكور

  حكم دفع الزكاة للفقير
  الذي له من ينفق عليه كفايته

 ،ة يف السن وليس هلا عائل سواي وإخويت       ابنة عمي امرأة كبري   : س
 ، ولكنه حىت اآلن مل يتم فيه شـيء        ،وقد تقرر هلا من الورث بعض املال      

 ، علماً بأا ال متلك مرتالً خاصـاً ـا         ،فهل تستحق الزكاة أو الصدقة    
   .)١( جزاكم اهللا خرياً؟فهي مقيمة عندي وأنا القائم باإلنفاق عليها

 فإن املذكورة ال تستحق الزكاة؛ ألا غنية        إذا كان الواقع ما ذكر    : ج
بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقري له قريب يقوم عليه بالنفقـة ال يـستحق      

  . الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته
  تجوز الزكاة للزوجة الفقيرة

  تحت الغني الذي ال ينفق عليها

   فهل جيوز يل ،يل أخت متزوجة وحاهلا مستورة: س

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز    . إعداد وتقدمي د  ) شيخجمموع فتاوى مساحة ال   (نشر يف كتاب      ) ١(
  ) ١٢٩ ص ٥ج(
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 لرفع مستوى معيشتها وإعانتـها علـى        ؟ زكاة مايل إليها   دفع جزء من  
 وقـد تعبنـا يف      ،تربية أوالدها، خاصة أن زوجها ال يهتم إال بنفـسه         

   .)١(إصالح حاله

 وعجزمت عن إصـالح     ، وزوجها ال ينفق عليها    ،إن كانت فقرية  : ج
 فإنه جيوز إعطاؤها من الزكـاة قـدر         ، ومل يتيسر من يلزمه بذلك     ،حاله

   .حاجتها

  

                                                
جمموع (، ويف كتاب      ٩٠ ص   ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج     ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

   .١٢٧ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ
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  الديون التي لم يحصل عليها صاحبها

  ال تمنع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيراً

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازحفظه اهللا / شيخنا الفاضل 
   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 قـد أُيـت عقـودهم       ،يوجد موظفون يف الكويت غري كويتيني     
 وال يـستطيعون  ،ولـة  فبقيت هلم حقوق ماليـة عنـد الد   ،وخدمام

 وهم ال يستطيعون مغادرة البالد لعدم       ،استالمها إال عند مغادرة البالد    
 ملا خيـشونه    ؛ ولعدم رغبتهم بالذهاب إىل العراق     ،وجود جوازات سفر  

 وهم اآلن يف أحوج ما يكونـون إىل         ،على أنفسهم ودينهم وأعراضهم   
مـوال الزكويـة     فهل يستحقون األ   ، ألم فقراء جداً   ؛املساعدة املالية 
 وما الواجب على جلـان      ؟ علماً بأن حقوقهم صعبة املنال     ،والصدقات

   .)١( وجزاكم اهللا خرياً؟الزكاة يف الكويت جتاههم

 إذا كان الواقع عن املذكورين هو ما ذكـرمت          : بعده ،وعليكم السالم 
   لفقرهم ؛فإنه ال مانع من مساعدم من الزكاة

                                                
  د اإلخوة يف الكويت استفتاء شخصي من أح) ١(
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 لعـدم   ؛ الدولة ال متنعهم مـن الزكـاة        والديون اليت هلم عند    ،وحاجتهم
 والسالم علـيكم ورمحـة اهللا       ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     .حصوهلم عليها 

   .وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم دفع الزكاة إلى الفقير
  المسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

  العزيز بن عبد اهللا بن بازحفظه اهللا مساحة الوالد الشيخ عبد 

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يوجد هنا داخل الرياض بعض األقرباء الفقـراء واملـستحقني        : س
 وعدم احملافظـة    )كالدش( ولكن توجد عندهم بعض املنكرات       ،للزكاة

 أفتونـا   ؟ فهل جيـوز دفـع الزكـاة هلـم         ،على الصالة مع اجلماعة   
   .)١(مأجورين

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 ،جيوز دفع الزكاة إىل الفقري املسلم وإن كان لديه بعـض املعاصـي            
 ومن كان   ،ولكن التماس الفقراء املعروفني باخلري واالستقامة أوىل وأفضل       

 ألن ترك الصالة كفر أكرب وإن مل جيحـد          ؛ال يصلي ال يعطى من الزكاة     
بـني  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ؛اءوجوا يف أصح قويل العلم    

  الرجل وبني الشرك 

                                                
  س . س. استفتاء شخصي مقدم من ع) ١(
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 أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر رضي         )١())والكفر ترك الصالة  
 وأخرج أهل السنن األربع بإسناد صحيح عن بريدة بن احلـصيب     ،اله عنه 

العهد الذي بيننـا    ((: رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
 أما من جحد وجوا فهو كـافر  )٢())هم الصالة فمن تركها فقد كفر   وبين

 ألنه بفعله ذلك مكذب هللا سبحانه ولرسوله صـلى          ؛باإلمجاع وإن صلى  
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، واهللا ويل التوفيق.اهللا عليه وسلم

  املفيت العام للملكة العربية السعودية
  زعبد العزيز بن عبد اهللا بن با

                                                
  ) ٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم) اإلميان(رواه مسلم يف ) ١(
إقامة الصالة  (، وابن ماجة يف     ) ٢٦٢١(باب ما جاء يف ترك الصالة برقم        ) اإلميان(رواه الترمذي يف    ) ٢(

  ) ١٠٧٩(من ترك الصالة برقمباب ما جاء في) والسنة فيها
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  حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج

 والشك أنه حيتاج إىل املساعدة      ،شاب مستقيم يريد أن يتزوج    : س
 فهل جيوز يل أن أعطيه من الزكـاة ملـساعدته           ،الستكمال أمر الزواج  

   )١( ؟على أمر زواجه

 مساعدة له يف الـزواج إذا كـان         ،جيوز دفع الزكاة هلذا الشاب    : ج
   .عاجزاً عن مؤونته

                                                
، ويف كتـاب     ) ٩١ ص   ٢ج(مجع وترتيب الشيخ حممـد املـسند        ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(
  ).١٢٦ ص ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(
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  م تسديد ديون المعسرين من الزكاةحك

يز بن عبد اهللا بن باز سلمه       عبد العز /  مساحة الوالد العالمة الشيخ     
  .اهللا

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ألفيد  مساحتكم بأنه وهللا احلمـد        ،أتقدم إىل مساحتكم ذا اخلطاب    
 فجزى اهللا   ،رمداءقد متت املوافقة السامية على افتتاح مجعية خريية يف ث         

 ووفقه وأيده  وحيث إا وضـعت خلـدم          ،خادم احلرمني خري اجلزاء   
 ومن احملتاجني يا مساحة الشيخ أولئك املدينون الذين ال جيدون           ،احملتاجني

 وقد رأى جملس اإلدارة أن تقوم اجلمعية بالتسديد         ،ما يسددون للغرماء  
 وحنـن  ،للمحتاج نفسهللغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها      

 هل جيوز أن تسدد اجلمعية      : وهو ،نطلب الفتوى من مساحتكم عن ذلك     
 وجهونا  ؟للغرماء مباشرة عن املعسرين دون أن تعطي املعسرين أنفسهم        

 سدد اهللا خطاكم ووفقكـم لكـل   ،أثابكم اهللا للحكم الشرعي يف هذا 
   .)١(خري

                                                
ثرمداء اخلريية، وقـد صـدرت      رئيس جملس إدارة مجعية     . د. س. ع. سؤال مقدم لسماحته من س    ) ١(

  هـ ١٤/٩/١٤١٣خ يف / ١٩٩٤اإلجابة عنه برقم 
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   : بعده، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:اجلواب

ال حرج يف أن تقوم اجلمعية بتسديد الدين عن املعسرين بدون إذـم         
 وإن أخذت إذم أو وكلوا من يقوم مقـامهم يف           ،يف أصح قويل العلماء   

 وفيه خـروج    ،قبض الزكاة من اجلمعية وتسليمها ألهل الدين فهو حسن        
 واملشروع للجمعية أن تتحرى يف ذلك األشد حاجـة مـن            .من اخلالف 

   . حىت ينال كل منهم نصيبه،ملوجودين يف البلد والغارمنيالفقراء ا

 وضـاعف   ، وبارك يف جهودهم   ،سدد اهللا خطا القائمني على اجلمعية     
   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،مثوبتهم

  لرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا / يخ مساحة الش

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

هـ ١٥/١٠/١٤١١ وتاريخ   ٢١٩٧/١إشارة على خطابكم رقم     
 شـيخ  . ب. ي.ع/ عن موضوع الدين املترتب علـى األخ الـشيخ        

 بسبب مصروفاته على معهد الـصديق مبنطقـة         ،مشايخ إحدى القبائل  
   .ت للمعهد ومنها املسجد اجلامع وبناء ملحقا،اخلدرة

 لسداد الدين   ؛نأمل إفادتنا هل جيوز إعطاء املذكور شيء من الزكاة        
 نتيجة الصرف على املعهد ومشروعاته العمرانية املذكورة        ،املترتب عليه 

   .)١( واهللا حيفظكم؟خبطابكم

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 لكونـه مـن الغـارمني       ؛ة لقضاء دينه  ال مانع من إعطائه من الزكا     
ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراء والْمساِكِني والْعـاِمِلني      ﴿:املذكور يف قوله تعاىل   

  علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب 

                                                
  هـ  ٢٤/١٠/١٤١١وصدرت اإلجابة عنه بتاريخ . ج. ع. استفتاء شخصي قدم لسماحته من م) ١(
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اِرِمنيالْغوالـسالم علـيكم     ، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     . اآلية )١(﴾ ...و 
  ة اهللا وبركاته ورمح

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(
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  حكم إسقاط الدين عمن
  لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

 ولدي بعض الشقق السكنية املعـدة       ،أنا تاجر وأملك عقارات   : س
 ال يـستطيعون اإليفـاء حبـق         ويتقدم بعض املستأجرين الذين    ،لإلجيار

 فهل جيوز يل أن أنقص هلـم        ،اإلجيار لضعف قدرم على تسديد املبلغ     
       أفيـدونا جـزاكم اهللا      ؟من قيمة اإلجيار من حساب الزكاة الذي لدي 

  . )١(خرياً

 ألنك  ؛ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل ختفيض السعر هلم          : ج
   . وفق اهللا اجلميع.تها رفداً ملالك وإمنا جعل،واحلال ما ذكر مل تؤد الزكاة

إذا كان لك دين عند مريض أو فقري معـسر فهـل لـك أن               : س
   )٢(؟تسقطه عنه من الزكاة

 ألن الواجب إنظار املعسر حـىت يـسهل اهللا لـه            ؛ال جيوز ذلك  : ج
   كما قال اهللا ، وألن الزكاة إيتاء وإعطاء،الوفاء

                                                
  هـ ٢٩/٦/١٤١٨ يف ١٦١٥العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز ج       . إعداد وتقدمي د  ) ة الشيخ  فتاوى مساح  جمموع( كتاب     ويف) ٢(
   ٢٦ ص
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 وإسقاط الدين عن املعـسر      )١(﴾ الزكَاةَ وأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ  ﴿: سبحانه
 وألنه يقصد من ذلك وقاية املـال ال         ، وإمنا هو إبراء   ،ليس إيتاء وال إعطاء   

   .مواساة الفقري
 أو من أجـل     ،لكن جيوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته         

 وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فال بـأس إذا مل                ،غرمه
 . وإمنا هو فعل ذلك من نفسه    ، عن مواطأة بينك وبينه وال شرط      يكن ذلك 

   .وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه
يل أخ مدين يل مببلغ من املال وال يستطيع سداده يف الوقـت             : س
 ، ألن عليه بعض االلتزامات  كتقسيط السيارة وإجيـار الـشقة           ؛احلايل

وز يل إعفاؤه من بعض الدين زكاة        فهل جي  .راتبه يكاد ال يكفي ملعيشته    
   )٢(؟عن مايل
 ال جيوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية          ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 وإن أعطيته من زكاتك حلاجتـه فـال         ، ولكن جيب إنظار املعسر    ،الزكاة
 ألن  ؛ أما الدين فال جيوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك وال عن غريه            ،بأس

   . وفق اهللا اجلميع. وليست إبراء من الديون،ستحقهالزكاة بذل للمال مل

                                                
   ٤٣سورة البقرة، اآلية ) ١(
 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز ج       . إعداد وتقدمي د  )  فتاوى مساحة الشيخ   جمموع( كتاب     ويف) ٢(
   ٢٥ ص
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 ونظراً لظروفه املادية وإعساره     ،أقرضت إنساناً مبلغاً من املال    : س
 ، فأردت أن احتسب ذلك عند اهللا وال أطالبه باملبلغ         ،مل يستطع التسديد  

 فهل جيوز اعتبـار هـذا   ،بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه       
   )١(.رجو إفاديت جزاكم اهللا خرياً أ؟املبلغ زكاة

 فال جيوز أن تسقطه عنه وتنويه       ،إذا وجب لك حق على شخص     : ج
 فقد اختذت إسقاط هذا املال الـذي     ،من الزكاة  ألن يف ذلك وقاية ملالك       

 وأبقيت الزكاة اليت جيب عليك إخراجها ملكاً        ،مل حتصله زكاة عن مالك    
   . وباهللا التوفيق.لك

                                                
 ٥ الطيار والشيخ أمحد البـاز ج      عبد اهللا . إعداد وتقدمي د  )  فتاوى مساحة الشيخ   جمموع( كتاب     ويف) ١(
   ٢٧ ص
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  حكم دفع الزكاة
  لمنكوبي المجاعة في الصومال

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة صاحب السمو امللكي             
األمري املكرم سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض ورئيس اهليئـة            

جلنـة منكـويب ااعـة يف       (العليا جلمع تربعات البوسنة واهلرسـك       
   .)١( وفقه اهللا لكل خري)الصومال

   : وبعد،ة اله وبركاتهسالم علكم ورمح

هـ ٩/٣/١٤١٣ وتاريخ   ٦/ ١٦٠٧فجواباً لربقية مسوكم الكرمي رقم      
بشأن رغبة مسوكم اإلفادة عن إمكانية دفع الزكـاة ملنكـويب ااعـة يف           

   .الصومال

أفيد مسوكم بأنه ال مانع من دفع الزكاة إىل الفقـراء منـهم ألـم               
ري املسلمني فهو من املؤلفة      ومن قد يوجد منهم من غ      ،مسلمون يف اجلملة  

   .قلوم املستحقني للزكاة

  رحم اهللا حاهلم ومجع مشلهم على اخلري وأصلح قادم 

                                                
  هـ ١٤١٣ رمضان ٢١ -١٥بتاريخ ) ١٣٠٤(العدد ) جريدة العامل اإلسالمي(نشر يف ) ١(
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وضاعف خلادم احلرمني ولسموكم األجر واملثوبة والسالم عليكم ورمحـة         
   .اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  سنةمسلمو البو

  والهرسك من أحق الناس بالزكاة

يتساءل بعض الناس عن إعطاء الزكاة للمجاهدين املسلمني يف         : س
 وهل األوىل يف    ؟ فما رأي مساحتكم يف ذلك     .البوسنة واهلرسك وأمثاهلم  
 أو القائمني عل املراكز اإلسـالمية يف أحنـاء     ،هذا الوقت أن تعطى هلم    

   )١(؟ت حاجة أولئك أكثر ولو كان، أو فقراء البلد نفسه،العامل

 ، لفقـرهم ؛املسلمون يف البوسنة واهلرسك مـستحقون للزكـاة     : ج
 وهم  ، وتأليف القلوب  ، وحباجة إىل النصر   ، ولكوم مظلومني  ،وجهادهم

 وهكذا القائمون علـى املراكـز       ، وهكذا أمثاهلم  ،من أحق الناس بالزكاة   
 وهكذا فقراء املسلمني    ،اإلسالمية بالتعليم والدعوة إىل اهللا إذا كانوا فقراء       

يف العامل يستحقون من إخوام األغنياء أن يواسوهم ويعطفوا عليهم رمحة           
   ،هلم

                                                
 يف  ١٥١٩العـدد   ) جملـة الـدعوة   (، ويف   ١٤٤لـسماحته ص    ) حتفة اإلخـوان  (نشر يف كتاب    ) ١(
بد اهللا الطيـار والـشيخ     ع. إعداد وتقدمي د  )  فتاوى مساحة الشيخ   جمموع( كتاب     ويفهـ،  ٨/٧/١٤١٦

   . ١٢٣ ص ٥أمحد الباز ج
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 وتثبيتاً هلم على اإلسالم على أن يكون الدفع هلم بواسطة           ،وتأليفاً لقلوم 
 وهم جديرون أيضاً بالعطف واملساعدة من غـري الزكـاة         ،الثقات األمناء 

فقراء البلد اليت فيها املزكي أوىل مـن غريهـم           لكن   ،لألسباب املذكورة 
 لقول النيب صـلى اهللا عليـه   ؛ وإذا مل يوجد هلم ما يسد حاجتهم     ،بالزكاة

ادعهم إىل أن يـشهدوا أن ال       (( :وسلم يف حديث معاذ ملا بعثه إىل اليمن       
إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض              

لوات يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن          عليهم مخس ص  
 متفـق  )١())اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

   .على صحته

   

                                                
باب الدعاء إىل   ) اإلميان(، ومسلم يف    ) ١٣٩٥(باب وجوب الزكاة برقم     ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٩الشهادتني برقم 
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 هذه الرسالة من تبلغه عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من من
، احلقاملسلمني حكومات وشعوباً، وفقهم اهللا ملا فيه رضاه ونصر م 

 : آمني

   )١(: عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعدسالم

 يعذبون من واهلرسك إخوانكم من املسلمني يف مجهورية البوسنة فإن
 عليكمفالواجب . أعداء اهللا ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم

عمالً بقول اهللا . مجيعاً مساعدم بأنواع املساعدات باملال واجلاه والدعاء
واْ علَى ﴿وتعاون :ه، وقوله سبحان)٢(﴾﴿ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوة : وجلعز

  . )٣(﴾الْرب والتقْوى

 للمؤمن كالبنيان يشد املؤمن((:  النيب صلى اهللا عليه وسلموقول
  . )٤( بني أصابعهوشبك ))بعضه بعضاً

                                                
   . هـ١٤١٣ رمضان ٢١ -١٥ بتاريخ ١٣٠٤العدد ) جريدة العامل اإلسالمي(نشر يف ) ١(
   ١٠ سورة احلجرات، اآلية) ٢(
   ٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
الـرب والـصلة   ( يف ومـسلم ، ) ٢٤٤٦(باب نصر املظلوم برقم   ) املظامل والغصب (رواه البخاري يف    ) ٤(

   ٢٥٨٥باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم ) واآلداب
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م وتعاطفهم  املؤمنني يف توادهم وترامحهمثل((: وقوله صلى اهللا عليه وسلم
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر   اجلسدمثلك

  .  على صحتهمامتفق )١())واحلمى
 يف قوله املظلوم ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم من األمر بنصر وملا

 متفق )٢())يسلمه أخو املسلم ال يظلمه وال املسلم(( :صلى اهللا عليه وسلم
  .  صحتهعلى

من نصر املسلمني ضد أعداء اهللا، فإن إخوانكم من  أوجب اهللا وملا  
املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك يف صراع مع أعداء اهللا من 

 وأنصارهم، فالواجب على مجيع املسلمني أن يساعدوهم الصرب
:  من اآليات واألحاديث، ولقوله عز وجلاملذكورةباملستطاع لألدلة 

 يتكم ما((:  صلى اهللا عليه وسلموقوله، )٣(﴾تمع﴿فَاتقُوا اللَّه ما استطَ
  أحق الناس من  وهم )٤()) ما استطعتممنهعنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا 

                                                
الـرب والـصلة    ( يف   ومـسلم ،  ) ٦٠١١(باب رمحة الناس والبهائم برقم      ) األدب(رواه البخاري يف    ) ١(
   ٢٥٨٦باب تراحم املؤمنني برقم ) اآلدابو
الـرب  (، ومـسلم يف  ) ٢٤٤٢( برقمباب ال يظلم املسلم املسلم   ) املظامل والغصب (رواه البخاري يف    ) ٢(

  ) ٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) والصلة واآلداب
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(
 صـلى اهللا عليـه وسـلم    رسولالقتداء بسنن باب اال) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف    ) ٤(

توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك سؤاله عما ال ضـرورة إليـه             باب  ) الفضائل( يف   ومسلم) ٧٢٨٨(برقم
  . ١٣٣٧برقم 
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 لنضاهلم وسداً حلاجام وإعانة هلم على دعماًباملساعدة من الزكاة وغريها 
ونوصي مجيع جلان اإلغاثة يف . وتعاىلالصمود أمام أعداء اهللا سبحانه 

  .  ومجع التربعات هلمبشأماململكة العربية السعودية وغريها بالعناية 

 خري، وأن لكل املسؤول أن يوفق املسلمني حكومات وشعوباً واهللا
 املظلومنين يعينهم على نصر إخوام أينصر م دينه وخيذل م أعداءه، و

رسك يف كل مكان، وأن يوفق إخواننا املسلمني يف مجهورية البوسنة واهل
 لكل ما فيه رضاه، وأن مينحهم الفقه يف الدين، وأن جيمعهم على وغريمها

 عليهم خيارهم ويصلح قادم، وأن يكتب هلم النصر على يويلاحلق، وأن 
  .  والقادر عليهذلكأعدائه سبحانه، إنه ويل 

   عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم

  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
  ء والدعوة واإلرشادواإلفتا
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  )١(نداء إلى األمة اإلسالمية حكومات وشعوباً

من يبلغه من املسلمني يف كـل       من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل          
  .مكان

  : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فليس خباف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة واهلرسـك مـن ظلـم             

هوادة فيها تدمر األخضر واليـابس      واضطهاد وتقتيل وتشريد وحرب ال      
 هـم   ،من قبل طغمة كافرة معتدية ظاملة حاقدة على اإلسالم واملـسلمني          

   .أولئك الصرب الذين ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة
فالواجب على مجيع املسلمني حكومـات وشـعوباً أن يبـادروا إىل            

 وغري ذلـك    ،ء من النقود والغذاء والدوا    ؛مساعدم جبميع أنواع املساعدة   
وتعاونواْ ﴿ : لقول سبحانه  ؛ كل على حسب قدرته    ،من أنواع املساعدات  

 ،)٣(﴾قُوا اللَّه ما استطَعتم   فَات﴿ : وقوله عز وجل   ،)٢(﴾علَى الْرب والتقْوى  
هلُكَِة وأَنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى الت         ﴿ :وقوله سبحانه 

ِحبي اْ ِإنَّ اللّهوِسنأَحو  

                                                
  هـ ٨/٢/١٤١٤صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(
   ٢سورة املائدة، اآلية ) ٢(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(
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ِسِننيحواْ       ﴿ : وقوله عز وجل   ،)١(﴾الْماِهـدجِثقَـاالً وواْ ِخفَافًـا وِفران
               مِإن كُنـت لَّكُـم ـريخ ِبيِل اللّـِه ذَِلكُـمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموِبأَم

ِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل والنهـاِر     الَِّذين ين ﴿ ": وقوله عز وجل   ،)٢(﴾تعلَمونَ
               ـمالَ هو ِهملَـيع فـوالَ خو ِهـمبر ِعند مهرأَج مةً فَلَهالَِنيعا وِسر

   .)٣(﴾يحزنونَ
املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال       (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   . ال خيذله:يسلمه ومعىن ال ، متفق على صحته،)٤())يسلمه
من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه يف        (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

ما من يوم يـصبح      ((:وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)٥())أهله خبري فقد غزا   
 اللهم أعط منفقـاً خلفـاً،        :العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها      

   واألحاديث يف هذا )٦())ويقول اآلخر اللَّهم أعط ممسكاً تلفاً

                                                
  .١٩٥ية سورة البقرة، اآل) ١(
  .٤١التوبة، اآلية سورة ) ٢(
  .٢٧٤سورة البقرة، اآلية ) ٣(
الـرب  (، ومـسلم يف     ) ٢٤٤٢(باب ال يظلم املسلم املسلم برقم     ) املظامل والغصب (رواه البخاري يف    ) ٤(

  ).٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) والصلة واآلداب
، ومـسلم  ) ٢٨٤٣( أو خلفه خبري برقم      باب فضل من جهز غازياً    ) اجلهاد والسري (رواه البخاري يف    ) ٥(

  ).١٨٩٥( باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم) اإلمارة(يف 
ومـسلم يف  ) ١٤٤٢(برقم  ﴾فَأَما من أَعطَى واتقَى﴿: باب قول اهللا تعاىل) الزكاة(رواه البخاري يف    ٦)(
  ).١٠١٠(باب يف املنفق واملمسك برقم  ) الزكاة(
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املسلم أخو املسلم ال يظلمـه      ((:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،املعىن كثرية 
   .)١())وال حيقره وال خيذله

واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهللا ومساعدة          
فأوصيكم أيهـا املـسلمون مجيعـاً    ،  املظلومني وردع الظاملني كثرية جداً    

 ،اجلة إلخوانكم بواسطة اللجان املوثوقة واهليئـات املأمونـة     باملساعدة الع 
ومن اهليئات املوثوقة اهليئة العليا جلمع التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك          
اليت يرأسها صاحب السمو امللكي األمري املكرم سلمان بن عبد العزيز أمري            

   .منطقة الرياض
 املـسلمني   فأوصي اجلميع بدعمها بصفة مستمرة حـىت ينـصر اهللا         

 ، وتضع احلرب أوزارهـا    ، وخيذل الظاملني  ،وأعوام يف البوسنة واهلرسك   
 مع العلم بأن التربعـات      .وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو غريها      

   .تودع يف بنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك األهلي
 وينصر إخواننا املـسلمني     ، ويعلي كلمته  ،واهللا املسؤول أن ينصر دينه    

 وأن يكبـت    ،لبوسنة واهلرسك على أعداء اهللا من الصرب وغريهـم        يف ا 
 كما أسأله سبحانه أن يوفق ااهدين يف سبيله         ،أعداء اإلسالم أينما كانوا   

   ،يف كل مكان

                                                
  ) ٢٥٦٤(باب حترمي الظلم برقم ) الرب والصلة واآلداب(يف رواه مسلم ) ١(
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وصلى ،   إنه جل وعال مسيع الدعاء قريب اإلجابة       ،وينصرهم على عدوهم  
  . وآله وصحبه،اهللا وسلم على نبينا حممد

  ة العربية السعوديةمفيت عام اململك
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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  حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

 ،ما حكم صرف زكاة املال لبناء مسجد يوشك على االنتـهاء    : س
   )١(؟وقد توقف بناؤه

 وهـو  ، وهو رأي اجلمهور واألكثرين  ،املعروف عند العلماء كافة   : ج
ماء السلف الصاحل األولـني أن الزكـاة ال تـصرف يف       كاإلمجاع من عل  

 وإمنا تـصرف يف األصـناف       ،عمارة املساجد وشراء الكتب وحنو ذلك     
 ، الفقـراء :الثمانية الذين ورد ذكرهم يف اآلية يف سـورة التوبـة وهـم            

 ،  والغـارمون   ، ويف الرقاب  ، واملؤلفة قلوم  ، والعاملون عليها  ،واملساكني
   .السبيل وابن ،ويف سبيل اهللا

 هذا هو املعروف عند أهل العلم ولـيس  .ويف سبيل اهللا ختتص باجلهاد 
 وال الطـرق وال  ، وال يف تعمري املدارس ،من ذلك صرفه يف تعمري املساجد     

   واهللا ويل التوفيق .حنو ذلك

 

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ امحـد البـاز،    . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(
  ) ١٢٨ ص ٥ج(
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مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة            
  ار العلماء سلمه اهللا السعودية ورئيس هيئة كب

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
 ،هـ٩/٢/١٤١٤ بتاريخ   ،خ/ ٤٣٣إشارة خلطاب مساحتكم رقم     

والذي تشفعون فيه ما رفع لسماحتكم من جواب فضيلة قاضي حمكمة           
 وأن النفقة   ، املتضمن بيان تعمري مسجد الصفوات الواقع باحلجرة       ،قلوة

   .غ مائة ومخسني ألف ريالاملطلوبة لتعمريه مبل

أفيد مساحتكم بأنه بالعرض على أنظار مسوه الكرمي وجهين حفظه اهللا           
ويف انتظار  ) ؟هل جيوز دفع هذا املبلغ من الزكاة أم ال        : (بسؤال مساحتكم 

ما يردين من مساحتكم،ليتسىن يل عرضه على أنظار مسوه الكرمي، والسالم           
  . )١(عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

نفيدكم أنه ال جيوز صرف الزكاة يف تعمري املساجد يف قول مجهـور             
   وهو الذي نفيت به حنن واللجنة ،أهل العلم

                                                
خ يف / ٨٧٦وقد صدرت اإلجابـة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بـرقم       . م. استفتاء مقدم من ع  ) ١(
  هـ ٢/٤/١٤١٤
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 ، وضاعف للجميع األجـر ، أثابكم اهللا، فأرجو إشعار مسوه بذلك   ،الدائمة
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  كة العربية السعوديةمفيت عام اململ
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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   )١( ؟هل جيوز بناء املسجد وبيت املدرسة من مال الزكاة: س

 ألن العمل املذكور غري داخل يف األصناف الثمانية         ؛ال جيوز ذلك  : ج
   .اليت هي مصارف الزكاة

  

وِفـي   ﴿ :هل جتوز الزكاة لبناء املساجد حيث يقول اهللا تعاىل        : س
٢(؟﴾ِبيِل اللِّهس(  

 عند أهل   )٣(﴾وِفي سِبيِل اللّهِ   ﴿:الصحيح أن املراد بقوله سبحانه    : ج
 فال تصرف يف املساجد وال املدارس       ،العلم هم الغزاة واجلهاد يف سبيل اهللا      

   .عند مجهور أهل العلم

 ولكنـه   ،وذهب بعض املتأخرين إىل جواز صرفها يف املشاريع اخلريية        
 وخيالف ما مضى عليه أهل      ،خيالف ما دلت عليه األدلة     ألنه   ؛قول مرجوح 

   .العلم
                                                

هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف   / ١٠٦٥تاء شخصي وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته برقم           استف) ١(
  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية

يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ٢(
  . بالرياض

  . ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٣(
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  الدورات العلمية ليست مصرفاً للزكاة

تقيم بعض املؤسسات اإلسالمية املوثوقـة دورات شـرعية يف     : س
أوربا يف مناطق هم بأمس احلاجة إىل تثقيفهم وتعليمهم العلم الـشرعي            

 الـربامج    وتطلب تلك املؤسسات دعـم هـذه       ،والعقيدة الصحيحة 
وِفـي سـِبيِل    ﴿:  فهل يدخل هذا الدعم يف قول اهللا تعـاىل         ،الدعوية

   ؟)١(﴾اللِّه

وِفـي  ﴿ :ال تدخل الدورات املذكورة وأشباهها يف قوله تعـاىل        : ج
 ألن املراد بذلك ااهدون يف سـبيل        ؛يف أصناف أهل الزكاة    ﴾سِبيِل اللّهِ 

ني فقرياً فيعطى مـن الزكـاة    لكن من كان من املعلمني أو من املتعلم ،اهللا
   . اآلية)٢(﴾ت ِللْفُقَراء والْمساِكِنيِإنما الصدقَا﴿:  لقوله سبحانه؛لفقره

  

                                                
  هـ ٨/١٢/١٤١٩بتاريخ ) ١٦٨٥(العدد )  الدعوةجملة(نشر يف ) ١(
   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(
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  طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 

   :السالم عليكم ورمحة اله وبركاته

ن نشرة لرابطة العامل اإلسالمي خاصـة     نبعث إىل مساحتكم صورة م    
 وهي تقـوم بنـشر      ،وصادرة من إدارة شئون القرآن الكرمي بالرابطة      

 كما أن   ،وطباعة القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل لغات متعددة وخمتلفة        
 وسـؤالنا  ،املشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة يف النشرات املرفقة  

 نرجو جزاكم اهللا خرياً     ؟ملشاريع هل جيوز الصرف من الزكاة هلذه ا       :هو
   .)١( واهللا حيفظكم،إفادتنا

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 لكونـه  ؛ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة ال تصرف يف هذا املشروع 
ِإنما الصدقَات ِللْفُقَـراء    ﴿ :ليس من املصارف املذكورة يف قوله سبحانه      

   اآلية )٢(﴾ ...والْمساِكِني

                                                
وقـد صـدرت اإلجابـة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بتـاريخ           . ج. ع. استفتاء مقدم مـن م    ) ١(

  هـ ٢٣/١٠/١٤١٠
   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(
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   .من سورة التوبة

وقد صدر من جملس هيئة كبار العلماء قراراً يقتضي عـدم صـرف             
 واسأل اهللا أن يوفقنـا وإيـاكم   ، كما ذكرنا آنفاً،الزكاة يف هذا املشروع  

 وأن يبارك يف جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم إنه          ،لكل ما فيه رضاه   
   .بركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا و،مسيع قريب

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  ابن السبيل من مستحقي الزكاة

 ، فهل يعطى من الزكاة    ،رجل يف بلد غري بلده وسرقت درامهه      : س
   )١(؟بالرغم من أن املعامالت املالية تيسرت يف الوقت احلاضر

 فإذا ادعـى احلاجـة أو       ،هذا املسئول عنه يعترب من أبناء السبيل      : ج
 فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده ولو كان           ،ضياع النفقة أو سرقتها   

   .غنياً يف بلده

  

  حكم دفع الزكاة لألخ
  واألخت والعم والعمة وسائر األقارب

عائل ويعمل ولكـن    (هل جتوز الزكاة من األخ ألخيه احملتاج        : س
 وكذلك هـل تـدفع      ؟قري وكذلك هل جتوز للعم الف     ؟)دخله ال يكفيه  

  املرأة زكاة ماهلا ألخيها أو

                                                
يف ) ١٥١٩(العـدد ) جملـة الـدعوة   (، ويف   ١٤٤لـسماحته ص    ) حتفة اإلخـوان  (نشر يف كتاب    ) ١(
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد     . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (هـ، ويف كتاب    ٨/٧/١٤١٦

  ) ١٢٥ ص ٥ج(الباز 
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   )١(؟عمتها أو أختها

ال حرج يف دفع الرجل أو املرأة زكاما لألخ الفقـري واألخـت        : ج
 لعموم األدلـة     ؛الفقرية والعم الفقري والعمة الفقرية وسائر األقارب الفقراء       

الـصدقة  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛بل الزكاة فيهم صدقة وصلة    
 ما عدا الوالدين وإن     .)٢())يف املسكني صدقة ويف ذي الرحم صدقة وصلة       

 فإا ال تدفع إليهم الزكاة ولـو        ، واألوالد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا      ،علوا
 ومل  ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا اسـتطاع ذلـك            ،كانوا فقراء 

   .يوجد من يقوم باإلنفاق عليهم سواه
  

 كاألخ والعم والعمة واخلال     ،جيوز دفع الزكاة إىل القريب    هل  : س
   )٣(؟واخلالة وحنوهم

   بل ،إذا كانوا فقراء فال بأس بدفع الزكاة إليهم: ج

                                                
. إعداد وتقـدمي د ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب   ١١٠ ص   ١ج) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(

  ) ١٢١ ص ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز 
، والنـسائي يف    ) ١٥٧٩٤(حديث سلمان بن عـامر بـرقم        ) مسند املدنيني (إلمام أمحد يف    رواه ا ) ٢(
  ) ٢٥٨٢(باب الصدقة على القارب برقم) الزكاة(
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز        . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ٣(
  ) ١٢١ ص ٥ج(
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الصدقة (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛الصدقة فيهم أفضل من غريهم    
   .)١())على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة

 ، وأوالده ، وجداته ، وأجداده ، وأمهاته ،إذا كان األقارب من آبائه    أما  
 بل جيب   ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فال يدفع الزكاة إليهم         ،وأوالد أوالده 

   .أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة

  

  حكم دفع الزكاة لألم

يف  يقول   ، من بريدة اململكة العربية السعودية     . ح . س .األخ م : س
 ، هل جيوز أن أعطي والديت مبلغاً من املال وأعتربه من الزكـاة            :سؤاله

 وكذلك فـإن    ،علماً بأن والدي ينفق عليها وهو حبالة جيدة واحلمد هللا         
 وهو هداه اهللا ال حيافظ علـى        ،يل أخاً قادراً على العمل ومل يتزوج بعد       

ين جزاكم   أفيدو ؟ فهل جيوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة        ،الصالة كثرياً 
   )٢(.اهللا خرياً

  
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
   ١١١ ص ١ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ١٤١١يف ذي احلجة ) ة العربيةال(نشر يف ) ٢(
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 ألن الوالـدين ال     ؛ال جيوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكـاة         : ج
   . وألا غنية عنها بإنفاق والدك عليها،تصرف فيهما الزكاة

 ألن الصالة   ؛أما أخوك فال جيوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصالة         
اً كفر أكـرب     وألن تركها عمد   ؛هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني     

 ومـىت   ، وألنه قوي مكتسب   ،ولو مل جيحد وجوا يف أصح قويل العلماء       
 ألنه املسؤول عنـه مـن   ؛دعت احلاجة إىل اإلنفاق عليه فأبوه أوىل بذلك       

 وأعاذه مـن    ، هداه اهللا وأرشده إىل احلق     ،جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك     
   .شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء

   )١(؟النقود لألمما حكم دفع زكاة : س
 فالزكـاة فـرض اهللا      .الزكاة ال تدفع لألم وال لألب وال لألوالد       : ج

ِإنما الصدقَات ِللْفُقَـراء     ﴿ : يف قوله تعاىل   ،صرفها على جهات خمصوصة   
        ـاِرِمنيالْغقَاِب وِفي الرو مهلَّفَِة قُلُوبؤالْما وهلَيع اِمِلنيالْعاِكِني وسالْمو 

 فهذه اجلهات هي اليت     ،)٢(﴾وِفي سِبيِل اللِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً من اللّهِ       
 أما األم واألب واألجداد واألوالد وأوالدهـم فـال          ،تصرف فيها الزكاة  
 والواجب على املسلم أن ينفق عليهم من ماله ال من           ،تصرف فيهم الزكاة  

   ،الزكاة

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(
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 والداه وأوالده وزوجتـه فالواجـب أن         أما ،فالزكاة تصرف إىل غريهم   
   . واهللا ويل التوفيق.يصرف عليهم من ماله ال من الزكاة

  

   )١(؟ هل هو جائز؟ما حكم دفع زكاة النقود إىل األم: س

الزكاة ال تدفع لألم وال لألب وال للجـدات وال لألجـداد وال             : ج
صول والفروع   ألن هؤالء األ   ؛لألوالد ذكوراً كانوا أو إناثاً وال ألوالدهم      

 وإمنا يعطيهم وينفق عليهم مـن       ،ليس هلم حق يف الزكاة بالنسبة إىل الولد       
 وإمنا تدفع الزكاة للفقراء مـن غريهـم         .ماله إذا دعت احلاجة إىل ذلك     
 واألعمام والعمات وأوالدهم وغريهم من      ،كاإلخوة واألخوات وأوالدهم  

دات فال تـدفع هلـم       أما الوالدان واألوالد وهكذا األجداد واجل      ،الفقراء
   .الزكاة

  

                                                
  الشريط الثامن ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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  حكم دفع الزكاة للجدات

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازحفظه اهللا 
  : السالم علكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

  : أرجو من مساحتكم التكرم باإلجابة على سؤايل هذا
وهو أنين عندي مال أدفع زكاته إىل أقارب حمتاجني وهم جديت أم            

 ومع العلم أنه هلـم عائـل   ،ديت زوج جدي اليت ليست أم أيب وج ،أمي
 وقد مسعت حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مـا              ،غريي
 وما حكم   ؟ فما مدى صحة هذا احلديث     ))اجعلوها يف األقربني  (( :معناه

 هـذا   . مع العلم أنين ال أحصي عددها      ؟السنوات اليت سبق وأن دفعتها    
 والـسالم   ،ميد يف عمرك وينفع بعلمـك املـسلمني       وأرجو من اهللا أن     

   .)١(عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

احلديث املذكور صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال أليب             
 قال لـه الـنيب      ،طلحة األنصاري ملا أراد أن يتصدق بنخل له امسه بريحاء         

  أرى أن جتعلها (( :ه وسلمصلى اهللا علي

                                                
  . م. أ. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من املستفيت م) ١(
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 أمـا الزكـاة   ، وهذا يف صدقة التطوع ، متفق على صحته   )١())يف األقربني 
 إن كان األقربون ليسوا من الفروع وال من األصول جـاز            ،ففيها تفصيل 

 كاإلخوة واألخوال واألعمام وحنـوهم إذا كـانوا         ،صرف الزكاة فيهم  
 كانت ليست جـدة      وهكذا زوجة اجلد إذا    ، فتكون صدقة وصلة   ،فقراء
 وعليك أن تقـضي مـا       ، وكانت فقرية ليس هلا عائل يقوم حباجاا       ،لك

 ويف زوجة جدك إذا كانت مـستغنية بنفقـة          ،صرفته يف جدتك أم أمك    
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وفق اهللا اجلميع.غريك

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
باب فضل  ) الزكاة(، ومسلم يف    ) ٢٧٥٢(أو أوصى برقم  باب إذا وقف    ) الوصايا(رواه البخاري يف    ) ١(

  ) ٩٩٨(النفقة والصدقة على األقربني برقم 
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  الزكاة تدفع لألقارب الفقراء

  الذين ليسوا من األصول وال من الفروع
  من عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن بـاز إىل حـضرة األخ املكـرم                 

  .سلمه اهللا      .م. م
  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
  : )١(هـ املشتمل على السؤالني التاليني ٢٦/٧/١٤٠٨ وتاريخ ٣٤٨٢

 عندما نذهب إىل بلدتنا أخرج نقوداً إىل األقارب هل هـذه            :الثاين
 . وإذا كان ردكم على السؤال األول نعـم        ؟النقود تعترب زكاة أم ماذا    

هل جيوز يل أن أمحل النقود إىل بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم              
أفيدونا .. . علماً أم يف أمس احلاجة إليها      ؟ هناك بتوزيعها على احملتاجني  

   )٢(جزاكم اهللا خريا؟ 

  إنك إذا أخرجت النقود ألقاربك الفقراء الذين ليسوا : ج

                                                
  هـ ٤/١١/١٤٠٨وتاريخ ) ٢/ ٣٣٨٦(صدر من مكتب مساحته برقم ) ١(
  ) باب زكاة النقدين(وضعت إجابة مساحته على السؤال األول يف ) ٢(
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من فروعك وال أصولك وهم اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات والبنون          
 أما نقل الزكاة مـن بلـدك   ،والبنات وأوالدهم بنية الزكاة جاز لك ذلك 

   .ه جيوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر وحنو ذلكفإن

   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم دفع الزكاة لإلخوة الذين تجب النفقة
   دين الوالد أو الولد من الزكاةعليهم وحكم قضاء

هل يصح يل إخراج زكاة املال أو زكاة الفطـر إىل إخـواين             : س
وأخوايت القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والديت بعد وفاة والدنا رمحه           

 وهل يصح دفع هذه الزكاة إىل إخواين غري القاصرين ولكين أشعر            ؟اهللا
من الناس أدفـع هلـم هـذه        أم حمتاجون إليها رمبا أكثر من غريهم        

   )١(؟الزكاة

إن دفع الزكاة إىل األقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعهـا            : ج
 ألن الصدقة على القريب صدقة وصـلة إال         ؛إىل من هم ليسوا من قرابتك     

 وأعطيتهم من الزكاة ما حتمي      ،إذا كان هؤالء األقارب ممن تلزمك نفقتهم      
 فإن قدر أن هؤالء اإلخوة الـذين        ،جيوزبه مالك من اإلنفاق فإن فهذا ال        

 وان مالك ال يتسع عليهم لإلنفاق عليهم فـال          ،ذكرت واألخوات فقراء  
 وكذلك لو كان هـؤالء اإلخـوة        .حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك     

 فإنه ال حـرج     ،واألخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك       
   وذلك ألن الديون ؛عليك يف هذا أيضاً

                                                
  هـ ٢٥/٩/١٤١٩بتاريخ ) ١٣٠٥١(العدد ) جريدة املدينة(نشر يف ) ١(



  

 - ٣١١ -

م القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً جمزيـاً             ال يلز 
حىت ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين ألحد وال يستطيع وفاءه فإنه جيوز              

 ، أي جيوز أن تقضي دين أبيك من زكاتـك         ،لك أن تقضيه من زكاتك    
وجيوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن ال يكون سـبب هـذا      

قة واجبة عليك فإن كان سببه حتصيل نفقة واجبة عليـك           الدين حتصيل نف  
 لئال يتخذ ذلك حيلة علـى       ؛فإنه ال حيل لك أن تقضي الدين من زكاتك        

منع اإلنفاق على من جتب نفقتهم عليه ألجل أن يستدين مث يقضي ديوم             
   . واهللا أعلم.من زكاته

  

  حكم دفع الزكاة آلل البيت

   )١(؟اف من بين هاشمهل جيوز دفع زكاة املال لألشر: س

 ؛كل من عرف أنه من بين هاشم ال جيوز أن تدفع إليـه الزكـاة              : ج
 ،)١())إا ال تنبغي حملمد وال آلل حممد      (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

  وألحاديث أخرى وردت يف ذلك 

                                                
 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج      . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

   ١٢٨ص 
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 ويـدخل  ، وآل حممد هم بنو هاشـم  .ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 سواء كانوا من ذرية احلسن      ، أيب طالب رضي اهللا عنه     فيهم ذرية علي بن   
   .أو احلسني أو غريمها

                                                                                                                           
، ومـسلم يف    ) ١٧٠٦٤(حديث عبد املطلب بن ربيعة بـرقم      ) مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
  ) ١٠٧٣(باب ترك استعمال آل النيب على الصدقة برقم ) الزكاة(
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  ال حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

الشيخ عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن         / مساحة مفيت عام اململكة الوالد      
  بازحفظه اهللا آمني 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
قبيلة األشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقـي يف         حنن يا مساحة الشيخ من      

   .النسب الطاهر نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 هل جتوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس          :سؤايل يا مساحة املفيت   

من نفس القبيلة إذا جاءم الصدقة نقدية أي مالية أجـازوا أخـذها             
 كمثل احلب أو األرز      وإذا جاءم الصدقة مما يؤكل     ،وأحلوها ألنفسهم 

   ؟أو التمر وغريه ال يقبلوا وحيرموا على أنفسهم
 أما إذا   ،وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقدياً جازت هلم وأخذوها        

   .كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها
أرجو من مساحتكم اإلفادة الكافية الشافية حىت نعلـم مـا هـو             

اهللا وسـدد خطـاكم      وفقكم   .الصحيح ونتبعه ونعرف اخلطأ ونتجنبه    
 والـسالم علـيكم     .وجعل علمكم مباركاً وجعله يف ميزان حسناتكم      

   .)١(ورمحة اهللا وبركاته 
                                                

من الطائف، وقـد أجـاب عنـه مساحتـه بتـاريخ      . ش. أ. استفتاء شخصي قدم لسماحته من ع  ) ١(
  هـ ٣/١/١٤٢٠



  

 - ٣١٤ -

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

قد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دالة علـى             
 . غريها حترمي الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو           

   .أما صدقة التطوع فال حرج فيها

والواجب عليكم مجيعاً احلذر مما حرم اهللا عليكم والتواصـي بتـرك            
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وفق اهللا اجلميع.ذلك

  مفيت عام اململكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  حكم أخذ آل البيت

  مما يسمى بالضمان االجتماعي

ن أسرة متوسطة احلال ومن أهل بيت رسول اهللا صـلى اهللا            حن: س
   .عليه وسلم ولدينا وثائق تثبت ذلك

وقد بلغ والدي سن الستني حيث تنطبق عليه شـروط االلتحـاق            
 وقد طلبنا من الوالد االسـتفادة مـن الـضمان           ،بالضمان االجتماعي 

االجتماعي لكنه رفض ألن هناك حديثاً عن الرسول صـلى اهللا عليـه             
 هـل  : وسؤايل،وسلم ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة ألهل بيته    

   .)١( أفيدوين؟يعترب الضمان االجتماعي يف حكم الصدقة أم ال

إذا توافرت يف والدك الشروط املعتربة فيمن يستفيد من مـصلحة           : ج
 ألنه مساعدة من بيـت املـال   ؛الضمان االجتماعي فإنه حيل له اخذ ذلك  

 وليس هو من الزكاة حـسب       ،وافر فيهم الشروط املطلوبة   للفقراء الذين تت  
   .إفادة اجلهة املسؤولة عن ذلك

                                                
  ) ١٥٤ ص ٢ج() كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(
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  حكم صرف الزكاة ألسرة واحدة

 ، وكانت قليلة كمائيت ريال مثالً     ،إذا أخرج اإلنسان زكاة ماله    : س
فهل األفضل أن تعطى ألسرة واحدة حمتاجة أو تفريقها على عدد مـن             

  )١(كم اهللا خرياً أفيدوين جزا؟األسر احملتاجة

 ألن  ؛إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها يف أسرة حمتاجة أوىل وأفضل         : ج
   .توزيعها بني األسر الكثرية مع قلتها يقلل نفعها

  

  حكم إعطاء المدين
  الزكاة كلها لقضاء دينه

 وأخت متزوجة من فقري وعليه      ،يل أخ متزوج فقري وعليه دين     : س
 إذا كانـت الزكـاة      ؟إليهما بالكامل دين فهل جيوز يل دفع زكاة مايل        

   )٢(؟ أو دفع جزء من زكاة املال هلما،تغطي ديوما

                                                
جممـوع  (، ويف كتاب ٩٢ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

  .١٢٦ ص ٥ اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز جعبد. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ
جممـوع  (، ويف كتاب ٨٩ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ٢(

   .)١٢٢ ص ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ
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ال مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمني وعليهمـا ديـن             : ج
:  ألما داخـالن يف قولـه سـبحانه   ؛يغطي زكاتك ال يستطيعان قضاءه    

   . وباهللا التوفيق.)١(﴾ت ِللْفُقَراء والْمساِكِنيِإنما الصدقَا﴿

  

  الزكاة ال تعطى لكافر
  إال أن يكون من المؤلفة قلوبهم

   )٢( ؟أيصح إعطاء الزكاة لذمي: س

 ،الزكاة على قول اجلمهور ال تعطى لذمي وال غريه من الكفـرة           : ج
 ألن الزكـاة    ؛ واآليات واألحاديث يف هذا كثرية معلومـة       ،وهو الصواب 

 فيجب أن توزع بني     ،ية لسد حاجام  مواساة من املسلمني لفقرائهم ورعا    
 إال أن يكون الكـافر مـن        ، وغريهم من بقية األصناف الثمانية     ،فقرائهم

 فيعطى ترغيباً لـه يف      ،املؤلفة قلوم وهم الرؤساء املطاعون يف عشائرهم      
  اإلسالم 

                                                
   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(
   لسماحته من أحد طالب العلم يف جملس مساحته استفتاء شخصي قدم) ٢(
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 كما يعطى املؤلف أيضاً لتقوية إميانه إذا كان         ،أو لكف شره عن املسلمني    
سالم نظريه أو لغري ذلك من األسباب الـيت نـص عليهـا              أو إل  ،مسلماً
   .العلماء

ِإنمـا الـصدقَات ِللْفُقَـراء    ﴿ :واألصل يف ذلك قوله عـز وجـل   
   مهلَّفَِة قُلُوبؤالْما وهلَيع اِمِلنيالْعاِكِني وسالْموقول النيب صـلى  ،)١(﴾...و 

ادعهم إىل أن يشهدوا أن ال      ((ن  اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ملا بعثه لليم        
إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن أجابوك لذلك، فأعلمهم أن اهللا افتـرض              
عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة فإن أجابوك لذلك فـأعلمهم أن اهللا             

 احلـديث   )٢())افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم        
   .متفق عليه

  نوي من الدولةعادة المناخ تبرع س

هل جيوز استالم العادة السنوية املسماة املناخ إذا كنت موظفاً          : س
   )٣(؟ وهل يستحقها أيضاً أوالدي،وأستلم راتباً شهرياً

                                                
   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
يف اجلامع الكـبري    ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن         ) ٣(

  . بالرياض
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 والدولة تتربع لكل    ،عادة املناخ تربع من الدولة سنوي ال بأس ا        : ج
ـ ، فإذا أخذت عادة املناخ فال بـأس  ،الرعية من بادية وحاضرة    ات  وإذا م

   واهللا املوفق .صاحبها فهي لورثته إال إذا منعتها احلكومة

  

  حكم التسول

   )١( ؟ما حكم الدين يف التسول: س

التسول ال جيوز إال يف أحوال ثالث قد بينها النيب صلى اهللا عليـه           : ج
وسلم يف احلديث الصحيح وهو ما رواه مسلم يف صحيحه عن قبيصة بن             

إن (( :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال        خمارق اهلاليل رضي اهللا عنه ع     
رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حـىت        : املسألة ال حتل ألحد إال لثالثة     

يصيبها مث ميسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املـسألة            
حىت يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثالثـة مـن ذوي              

ناً فاقة، فحلت له املسألة حـىت يـصيب         أصابت فال  احلجى من قومه لقد   
ما سواهن من املسألة يا     (( : مث قال صلى اهللا عليه وسلم      ))قواماً من عيش  

  قبيصة سحت يأكله صاحبه 
                                                

وقـد صـدرت    ) مونجريدة املـسل  (هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من           ) ١(
  هـ ١٧/٦/١٤١٦اإلجابة عنهما بتاريخ 
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 قد أوضح فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم أنواع          : فهذا احلديث  .)١())سحتاً
مـن   فمن كان عنده ما يسد حاجته        ، وان ما سواها حمرم    ،املسألة املباحة 

راتب وظيفة أو جتارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من جنارة أو               
   .حدادة أو زراعة أو حنو ذلك حرمت عليه املسألة

 وهكذا من   ،أما من اضطر إليها فال حرج عليه أن يسال بقدر احلاجة          
 فـال حـرج   ،حتمل محالة إلصالح ذات البني أو النفقة على أهله وأوالده     

   . واهللا ويل التوفيق.غرامةعليه أن يسأل لسد ال

  

بعض املتسولني يسألون يف املساجد وبعض األئمة مينعوم من         : س
   ؟ وهل جيوز إعطاؤهم؟ فهل لديهم دليل على منعهم،السؤال

 لكـن إذا كـان      ،ال أعلم بأساً يف ذلك وال أعلم حجة ملن منعه         : ج
 ملا يف   ،السائلون يتخطون رقاب الناس وميشون بني الصفوف فينبغي منعهم        

 وهكذا وقت اخلطبة جيب أن مينعوا لوجوب        ،عملهم هذا من إيذاء املصلني    
 وألن سؤاهلم يف هـذه احلـال   ،اإلنصات عليهم وعلى غريهم من املصلني  

   .يشغل غريهم عن استماع اخلطبة
                                                

) الزكاة(، ومسلم يف    ) ٢٠٠٧٨(حديث قبيصة بن خمارق برقم    ) مسند البصريني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
  ) ١٠٤٤(باب من حتل له املسألة برقم 
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 باب صدقة التطوع
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  الحث على تفقد أحوال
  )١(المسلمين أفرداً وجماعات

لم وبارك علـى خـري اخللـق       وصلى اهللا وس   ،احلمد هللا رب العاملني   
 ، ومن اهتدى داه إىل يوم الـدين       ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه     ،أمجعني
   :أما بعد

   : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،أيها األخوة يف اهللا
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا      ﴿ :يقول اهللا سبحانه وتعاىل   

لَن تنالُواْ الِْبر حتى تنِفقُـواْ   ﴿ : ويقول سبحانه  ،)٢( ﴾على اإلمث والعدوان  
آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِممـا      ﴿ : ويقول سبحانه  ،)٣(﴾ ِمما تِحبونَ 

كَِبري رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا ِمنكُمنآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسلَكُم مع٤(﴾ج(.   
مثل املـؤمنني  ((: نيب صلى اهللا عليه وسلم قال ويف احلديث الصحيح أن ال    

يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منـه عـضو             
: ويقول عليه الـصالة والـسالم   .)٥())تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى   

  من كان يف ((
                                                

  هـ ١٨/٨/١٤١٣صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(
   ٢سورة املائدة، اآلية ) ٢(
    ٩٢ل عمران، اآلية سورة آ) ٣(
   ٧سورة احلديد، اآلية ) ٤(
الـرب والـصلة   (، ومـسلم يف  ) ٦٠١١(باب رمحة الناس البهائم بـرقم  ) األدب(رواه البخاري يف   ) ٥(

  ) ٢٥٨٦(باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم ) واآلداب
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   .)١())حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته

تدعونا على العناية واالهتمـام     هذه األدلة وغريها من الكتاب والسنة       
 ، وتفقد أحـواهلم   ،بإخواننا املسلمني أفرداً ومجاعات يف كل بقاع األرض       

 ، ومعرفة مطالبـهم   ، ورصد احتياجام  ، وحتسس آالمهم  ،ومعرفة واقعهم 
 مع العناية بتقدمي األهـم      ، كل حبسب استطاعته   ،مث العمل على مساعدم   

 ويف غريها مـن  ، يف بالد املسلمني وهكذا فهناك من  املسلمني     ،على املهم 
 وهناك من حيتـاج إىل      ،البلدان األخرى من حيتاجون إىل الطعام والكساء      

 وهنـاك مـن     ، وهناك من حيتاج إىل الكتاب واملدرسة      ،التعليم والتدريب 
 وهناك مـن    ، ويذكر فيه اسم اهللا    ،حيتاج إىل بناء مسجد تقام فيه الصالة      

 ويـبني هلـم     ، يذكرهم باهللا  ،اعية إىل اهللا  حيتاج إىل املدرس واملرشد والد    
 حىت يعبدوا اهللا علـى هـدى   ، ويوضح هلم أحكام دينهم ،حقيقة اإلسالم 

 وهؤالء وأولئك حيتاجون إىل الطبيب وإىل املستـشفى لعـالج           ،وبصرية
   وإىل املأوى املناسب يقيهم احلر ،مرضاهم

                                                
، ومـسلم  ) ٢٤٤٢(برقمباب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه        ) املظامل والغصب (رواه البخاري يف    ) ١(

  ) ٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) الرب والصلة واآلداب(يف 
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   . وحيفظ هلم إنسانيتهم وكرامتهم،والربد

ال خيفى عليكم ما يعانيه الكثري من إخوانكم املـسلمني     :أيها اإلخوان 
يف سائر بالد اهللا من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة ومرض وجهـل             

 ، مما يوجب التعاون ومضاعفة اجلهد حلماية اإلنسان املسلم        ،بأحكام الدين 
اهليئـة اخلرييـة    ( وإن هذه املؤسسة املباركـة       ،وإنقاذه من أسباب اهلالك   

 ، جديرة بكل دعم وتشجيع ومساندة     ، هلي منشاة خرية   )عامليةاإلسالمية ال 
 ومعاجلـة   ، وهي العناية مبعرفة آالم املـسلمني      ،فأهدافها وغاياا واضحة  

 وعطاؤها للعـامل    ، واحلفاظ على هويتهم اإلسالمية    ،مشاكلهم أينما كانوا  
   : ومن أبرز صفات هذه اهليئة،اإلسالمي كله

تنخرط يف انتماءات معينة مهمـا كـان         أو   ،أا ال تتسم بصفة بيئية    
 املستلهم من كتاب اهللا وسنة رسوله       ، إال االنتماء اإلسالمي اخلريي    ،نوعها

   .صلى اهللا عليه وسلم

 وأعطاهم سعة يف    ،لذا فإنين أدعو مجيع أهل اخلري ممن وهبهم اهللا املال         
 وذلك بدعم هـذه املنـشأة       ، أن يبادروا يف اإلنفاق يف سبيل اهللا       ،الرزق

 لكي تتمكن مـن القيـام       ، واإلسهام يف مشاريعها املتنوعة    ،اخلريية باملال 
 وقد وعد اهللا املنفقني بـاخللف       . وحتقق أهدافها اإلسالمية النافعة    ،بأعماهلا

  وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو ﴿ : قال تعاىل،يف الدنيا واآلخرة
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   اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخوا ِلأَنفُـِسكُم    ﴿ : سبحانه  وقال ،)١(﴾يمقَدا تمو
   .)٢(﴾من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا

ومن األمور املعتربة لدعم هذه اهليئة اخلريية أن القائمني عليها هم من            
 وفرغـوا   ، وبذلوا أمواهلم  ،الرجال الثقات املخلصني الذين نذروا أنفسهم     

فهـذا   ،م إليصال اخلري والنفع ألكرب عدد من احملتاجني من املسلمني         أوقا 
 تنميـه  ،مما يشجع املسلم ويطمئنه إىل أن ما يبذله من مال هو يف أيد أمينة           

   .وتزكيه حىت يصل على مستحقيه

 وذه املناسبة فإنين أوصيكم ونفسي بتقـوى اهللا سـبحانه           :إخواين
وصي إخواين القائمني على أمر هـذه        وأ ،وتعاىل ومراقبته يف السر والعلن    

 وذلك بأن ال يتصرفوا فيهـا  ،اهليئة اخلريية أن يتقوا اهللا يف أموال هذه اهليئة        
 وأن يبتعدوا عن التعامل ـا يف        ،وينموها إال بالطرق الشرعية الصحيحة    

 ،كل ما تدخله شائبة الربا أو املعامالت احملرمة املخالفة للشريعة اإلسالمية          
إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً،        ! أيها الناس (( : الصحيح ففي احلديث 

يا أَيها الرسـلُ     ﴿: ، فقال ))وإن اهللا تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني        
  كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا ِإني ِبما تعملُونَ 

                                                
  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ١(
  . ٢٠سورة املزمل، اآلية ) ٢(
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ِليما الَّـِذي   ﴿ : وقال .)١(﴾عها أَيـ    ي ن طَيبـاِت مـا   ن آمنـواْ كُلُـواْ ِم
اكُمقْنزمث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميـد يديـه إىل        (( .)٢(﴾ر
ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام،      ! يا رب   ! يا رب   . السماء

   .)٣())فأىن يستجاب لذلك. وغذي باحلرام

نحكم إصابة احلق يف     وأن مي  ،واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه      
 وأن  ، وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال احلق ملـستحقه          ،القول والعمل 

 وأن يتقبـل    ،يضاعف األجر لنا ولكم وجلميع املسامهني يف هذا املشروع        
   .من اجلميع إنه جواد كرمي

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

   بن بازعبد العزيز بن عبد اهللا

                                                
   ٥١سورة املؤمنون، اآلية ) ١(
   ١٧٢سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  . ) ١٠١٥(باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ٣(
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  )١(اليتيم والمسكين وعناية اإلسالم بهما

   . وال عدوان إال على الظاملني،احلمد هللا ويل الصاحلني

 وقـد   ،ال ريب أن اليتيم واملسكني من أحق الناس بالرعاية والعنايـة          
أكثر الرب عز وجل يف كتابه العظيم من احلث على اإلحـسان إليهمـا              

ن واملؤمنة اإلحسان إىل من لديه شيء       ورمحتهما ومواساما فجدير باملؤم   
منهما من أيتام املسلمني وفقرائهم فإن الصدقة يف هؤالء يف حملـها مـن              

   .الزكاة وغريها

أنا (( :وقد جاء يف احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال          
 فهذا يـدل علـى      .)٢( وشبك بني أصبعيه   ))وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني    

 كذلك قال عليه الصالة والـسالم       .ة اليتيم واإلحسان إليه   عظم أجر كفال  
الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل       (( :يف احلديث الصحيح  

   واهللا . فهذا فضل عظيم)٣())اهللا أو قال كالصائم ال يفطر والقائم ال يفتر

                                                
  . من ضمن مذكرة خاصة لسماحته مجع فيها فوائد من خمتلف العلوم) ١(
، والترمذي  ٢٨٩٣باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم برقم        ) الزهد والرقائق (رواه مسلم يف    ) ٢(

   ١٩١٨باب ما جاء يف رمحة اليتيم برقم ) الرب والصلة(يف 
) الزهد والرقـائق  (، ومسلم يف    ) ٦٠٠٧(ي على املسكني برقم   باب الساع ) األدب(رواه البخاري يف    ) ٣(

  ) ٢٩٨٢(باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم برقم
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 الـسِبيِل والَ    وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن     ﴿: جل وعال يقول  
واعبدواْ اللّه والَ تشِركُواْ ِبِه شيئًا      ﴿ : ويقول عز وجل   ،)١(﴾تبذِّر تبِذيرا 

   بِبِذي الْقُرا وانسِن ِإحياِلدِبالْواِكنيِ   وـسالْمى وامتالْيويقـول   ،)٢(﴾ى و 
 إىل  ،)٣(﴾ما الساِئلَ فَلَا تنهـر    وأَ .فَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر   ﴿ :سبحانه وتعاىل 

   .غري ذلك من اآليات الكثرية

 فإذا بلغ احللم زال     ،واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغري مل يبلغ احللم         
 وقد يفقد أبويه مجيعاً فيكون أشد يف حاجته وأعظم يف           ،عنه وصف اليتيم  

 خلفا لـه مـاالً   أما إذا، وهذا كله إذا فقدمها ومل خيلفا ما يكفيه       ،ضرورته
 وإمنا يكون حمـالً للرعايـة       ،يقوم حباله فإنه حينئذ ال يكون حمالً للصدقة       

 وهـو كـذلك     ،والعناية مباله واإلحسان إليه حىت ينمو هذا املال وحيفظ        
يكون حمل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والـصيانة عمـا ال             

   .ينبغي

 ،بية اإلسالمية وتوجيهه وإرشـاده فاليتيم يف حاجة من جهة تربيته التر     
 وقد قـال اهللا سـبحانه       ،وإذا كان ال مال له كان حمتاجاً أيضاً إىل املال         

  والَ تقْربواْ مالَ الْيِتيِم ِإالَّ  ﴿ :وتعاىل
                                                

   ٢٦سورة اإلسراء، اآلية ) ١(
   ٣٦سورة النساء، اآلية ) ٢(
   ١٠، ٩سورة الضحى، اآليتان ) ٣(
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 ِبالَِّتي ِهي أَحهدلُغَ أَشبى يتح نفال يقرب مال اليتيم إال باليت هـي  )١(﴾س 
 فيه بالتجارة والتنمية وبالنصح وأداء األمانة حـىت         أحسن وذلك بالتصرف  

 ، ويزول عنه السفه ويكون رشـيداً      ،يبلغ اليتيم أشده أي حىت يبلغ احللم      
 وال جيوز قرب مالـه للطمـع فيـه        ،فإذا رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه      

 كمـا   ، بل هذا من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب        ،واإلساءة إليه 
ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما ِإنما يـأْكُلُونَ         ﴿ :لقال اهللا عز وج   

 فأخذ مال اليتيم بغري حـق مـن         )٢(﴾ِفي بطُوِنِهم نارا وسيصلَونَ سِعريا    
   .كبائر الذنوب

 :ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال           
الشرك باهللا،  (( : قال ؟ قلنا ما هن يا رسول اهللا      ))اجتنبوا السبع املوبقات  ((

والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكـل مـال              
 )٣())اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغـافالت املؤمنـات         

 فعلى مـن    ،فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع املوبقات أي املهلكات         
يتيمة أن يتقي اهللا فيهما وحيسن إليهما ويصون ماهلمـا          كان عنده يتيم أو     

   فقد روي عن ،عما ال ينبغي وجيتهد يف تنميته
                                                

  .١٥٢سورة األنعام،اآلية ) ١(
  .١٠سورة النساء، اآلية ) ٢(
بـاب بيـان    ) اإلميـان (، ومسلم يف    ) ٦٨٧٥(باب رمي احملصنات برقم   ) احلدود(البخاري يف   رواه  ) ٣(

  ).٨٩(الكبائر وأكربها برقم 
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 ،النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر باالجتار يف مال اليتيم لئال تأكله الصدقة             
 واحملفوظ أنه من كالم عمر رضي اهللا عنه وأنه كان           ،ولكن الرواية ضعيفة  

   .نه وأرضاه خمافة أن تأكلها الصدقةيوصي بذلك رضي اهللا ع

 فجـدير   ،املقصود أن األيتام واملساكني هلما حق علـى املـسلمني         
 واليتيم قد يكون له ويل حيسن       ،باملسلمني أال يغفلوا عنهما وأن يعنوا ما      

 ولكن أولئك الفقراء الكثريين الـذين       ،يف ماله وجيمع له املال ويلطف به      
ليهم جديرون أيضاً بأن يراعوا وحيسن إليهم       ليس هلم من يتوالهم وحيسن إ     

 فرمحـة   ، وأن يعطف عليهم من إخـوام املـسلمني        ،من الزكاة وغريها  
 واهللا تعاىل يقـول يف كتابـه        ،املسكني والعطف عليه من أعظم القربات     

ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكـة         ﴿ :الكرمي عن أهل الرب   
ال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني       والكتاب والنبيني وآتى امل   

وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون          
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك          

 فجعل هؤالء من أهـل التقـوى        )١( ﴾الذين صدقوا وأولئك هم املتقون    
 مع إميام بـاهللا     ، وعنايتهم ؤالء الضعفاء   ،وأهل الصدق بسبب إحسام   

  واليوم اآلخر  

                                                
   ١٧٧سورة البقرة، اآلية ) ١(
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 مث ، وقيامهم باألعمال املذكورة يف هذه اآليـة  ،واملالئكة والكتاب والنبيني  
 واهللا سبحانه وتعاىل خيلف عليه      ،اإلحسان إليهم يزيد صاحبه خرياً وفضالً     

ن شيٍء فَهو يخِلفُه    وما أَنفَقْتم م  ﴿ :األجر العظيم كما قال سبحانه وتعاىل     
اِزِقنيالر ريخ وه١(﴾و(.   

: ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا عز وجل أنه قال سـبحانه             
   .)٢())أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك((

ما مـن يـوم     (( :وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
اللهم أعط منفقاً خلفاً،    : أحدمهايصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول        

   .)٣())اللهم أعط ممسكاً تلفاً: ويقول اآلخر
واإلنفاق على املساكني ورمحتهم واللطف م واملواساة من أقـرب           

 واحملسن موعود بأجر عظيم مع اخللف ملا أنفق          ،القربات وأفضل الطاعات  
هو  خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه      وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من   ﴿ :قال سبحانه وتعاىل  
   مث هذه الصدقة يتقبلها الرب بيمينه حىت )٤(﴾خيرا وأَعظَم أَجرا

                                                
  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ١(
بـاب  ) الزكاة(، ومسلم يف    ) ٥٣٥٢(باب فضل النفقة على األهل برقم     ) النفقات(رواه البخاري يف    ) ٢(

  .٩٩٣النفقة برقم احلث على 
، ومـسلم يف    )١٤٤٢(برقم  ) فأما من أعطى واتقى   : (باب قول اهللا تعاىل   ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٣(
  ).١٠١٠( باب يف املنفق واملمسك برقم) الزكاة(
  .٢٠سورة املزمل، اآلية ) ٤(
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التمرة الواحدة يتقبلها اهللا سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها كما يـريب            
أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل إذا كانت من كسب طيـب         

ويسأَلُونك عِن  ﴿:  ويف قوله تعاىل   ،طيب سبحانه وتعاىل  وال يقبل اهللا إال ال    
امتالْي    ريخ ملَّه الَحما يوجه أولياء اليتـامى إال مـا هـو           )١(﴾ى قُلْ ِإص 

 وويل  ، وأن املقصود هو اإلصالح هلم وعمل ما فيه اخلـري هلـم            ،األصلح
 ،ألصـلح اليتيم مفوض يف هذا األمر من جهة اهللا عز وجل فيعمل ما هو ا             

كما يعمل لنفسه وجيتهد لنفسه إىل ما هو أصلح فيجتهد لليتيم كذلك أو             
 وأحسن إىل هذا    ، حىت يكون بريء الذمة قد أدى األمانة       ،أعظم من ذلك  

 ويف حـديث   ،)٢())من ال يرحم ال يرحم    (( : ويف احلديث الصحيح   .الفقري
مـن يف   الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم         (( :آخر

   .)٣( ))السماء

ونسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ومجيع املسلمني للهدايـة والـسداد،            
   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                
  .٢٢٠سورة البقرة، اآلية ) ١(
باب رمحته صلى   ) الفضائل(، ومسلم يف    ) ٥٩٩٧(باب رمحة الولد برقم     ) األدب(رواه البخاري يف    ) ٢(

  ).٢٣١٨(اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال برقم 
) األدب(وأبـو داود يف  ) ١٩٢٤( باب ما جاء يف رمحة الناس بـرقم ) الرب والصلة (رواه الترمذي يف    ) ٣(

  ).٤٩٤١(باب يف الرمحة برقم 



  

 - ٣٣٤ -

  
  يجب على الوكيل صرف ما

  قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

إذا مجع شخص ماالً أو تربعات وأخرب أصحاا أا لفرش دار           : س
 وكذلك ليـشتري هلـذه الـدار    ،لكرمي خارج البالدلتحفيظ القرآن ا  

 فهل لـه    ،مصاحف وكتباً دينية وكان ذلك لكن زاد املبلغ عن احلاجة         
   :أن

يشتري مبا تبقى مسجالً وأشرطة قرآن للدار كي يـستفيد           -١
   ؟منها الطلبة

يعطي باقي املال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولـو            -٢
  )١(؟ فما احلكم،التربعات وذلك من غري علم أصحاب ،جبزء منه

الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من املتربعني ملصلحة الدار مـن        : ج
 وليس له أن يصرف منها شيئاً يف دار أخـرى        ،الفرش والكتب وغري ذلك   

   . واهللا ويل التوفيق. ألنه مل يفوض يف ذلك؛أو مسجد آخر

                                                
ريخ وقـد أجـاب عنـها مساحتـه بتـا     ) جريدة املـسلمون (من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من  ) ١(

  .هـ٢٨/٩/١٤١٩
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  المشروع للمسلم اإلكثار من الصدقة ولو بالقليل

 بعض الناس عنـدما     : من بريدة يقول يف سؤاله     . م . ع .األخ أ : س
 وهل أنا وكيل آدم علـى  :تطلب منه مساعدة ألحد أو حنو ذلك يقول       

 هل يف مثل هذه الكلمة حـرج مـن          : وسؤايل يا مساحة الوالد    ؟ذريته
   .)١( جزاكم اهللا خرياً. نرجو التكرم بالتوضيح؟الناحية الشرعية

 وإمنـا   ،ينبغي أن جياب ـا أحـد      هذه العبارة ال وجه هلا وال       : ج
 : لقول اهللا عـز وجـل     ؛املشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه اهللا ولو قليالً        

آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَِّذين آمنوا          ﴿
    كَِبري رأَج مأَنفَقُوا لَهو ـا     ﴿  :انه وقوله سبح  ،)٢(﴾ِمنكُمم قُوا اللَّـهفَات

استطَعتم واسمعوا وأَِطيعوا وأَنِفقُوا خيرا لِّأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسِه          
 وقد قال الـنيب     ، واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٣(﴾فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  

  ، فمن مل جيد فبكلمة النار ولو بشق مترة اتقوا(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 عنـها مساحتـه بتـاريخ       وقـد أجـاب   ) الـة العربيـة   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من       ) ١(

  .هـ٢٥/٩/١٤١٩
  . ٧سورة احلديد، اآلية ) ٢(
  .١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(
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من تصدق بعدل مترة من كسب      (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،)١())طيبة
طيب وال يقبل اهللا إال الطيب، إال تقبله اهللا بيمينه فريبيها لصاحبها، كمـا              

 واألحاديـث يف    ،)٢())يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل        
اإلكثار من الصدقة ولو بالقليل حىت       فيشرع لكل مؤمن     .هذا املعىن كثرية  

   . واهللا ويل التوفيق.جيد ثواا عند ربه أحوج ما يكون إليه

 

  

  

                                                
باب اتقوا النار ولو بـشق متـرة   ، ويف ١٤١٣باب الصدقة قبل الرد برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف   ) ١(

  .١٠١٦ى الصدقة ولو بشق مترة برقم الزكاة  باب احلث عل(، ومسلم يف ١٤١٧برقم 
بـاب  ) الزكـاة (، ومسلم يف ١٤١٠باب الصدقة من كسب طيب برقم      ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٢(

  .١٠١٤الصدقة من الكسب الطيب برقم قبول 

انتهــى الجــزء الرابــع عــشر ويليــه   
بمشيئة اهللا تعالى الجزء الخـامس    

 )الصيام(عشر وهو في 


